
الكنيسة  بعد ساعات ستحتفل    
بعيد  الغرب  في  الكاثوليكية 
القيامة المجيدة للسيد المسيح له 

كل المجد من بين األموات.
أبدية  قيامة  المسيح  وقيامة 
إقامته  تتفوق في مفهومها على 
أنَّتن،  أن  بعد  لعازر  لصديقه 
األرملة،  أمه  وحيد  وللشاب 
الموت،  وللطفلة الصغيرة من 
بسلطانه  قاموا  ألنهم  وذلك 
قيامته  بينما  فمه،  وبكلمة من 
ذاتية  شخصية  قيامة  كانت 
ذاته ألنه  الذاتي على  وبسلطانه 
هللا الكلمة المتجّسد خالق السماء 
واألرض وكل من عليهما من 

الكائنات الحيّة.
الجميع  أمام عرشه  الذي سيقف 
في يوم الدينونه العظيم .. والذي 
كان ألحد  ما  لوال موته وقيامته 
أن يقوم من األموات ال في الحياة 

الدنيا وال في اليوم األخير.
خاصة وهو الجسر الوحيد لعبور 
الحياة  إلى  الموت  كل حي من 
يدفعني  الذي  األمر  األبدية، 
أتضاع  بكل  اليوم  إليه  للتوجه 
المجيدة  قيامته  بمناسبة ذكرى 
بصادق الدعاء لكي يقيمنا ويقيم 
المميتة  العالم من عثراته  هذا 
ابتعاده عن هللا واإليمان  نتيجة 
باهلل سالكاً طريق القوة والغرور 
وسفك دماء األبرياء في كل بقاع 

األرض.

الوحيد  المالذ  إليه ألنه  أتوّجه 
الموت  برائن  العالم من  النتشال 
والدمار وكل ما ال يُرضى صالحه 

القدوس.
يتذكر  سوف  ساعات  بعد  نعم 
إله حي ُصلب  بأن هناك  العالم 
وألجل  ألجلنا  ومات  عنا 
بإرادته  العالم  خالصنا وخالص 
البشر  للبشر كل  الُمحبة  الذاتية 

والرحيمة بالجميع. 
قليلة سيسجد  نعم بعد ساعات 
العالم تقديراً وعرفاناً لسر الفداء 
بالجسد،  الظاهر  هلل  العظيم 
السماء  مالئكة  مع  مرددون 
المجد هلل في األعالي  مرنمون 
وعلى األرض السالم وفي الناس 
المّسرة ومبارك اآلتي بأسم هللا، 
الحدث  بهذا  جميعاً  ليذّكرونا 
الجلل وبالطريق الوحيد للوصول 
للمجد والخالص والسكنى في 

ملكوت هللا.
بالفعل وبالحقيقة »عظيم هو سر 
التقوى هللا ظهر بالجسد« ليكون 
معنا ونكون معه، واحد صحيح ال 
يقبل القسمة وال يرضى بالطرح، 
كما أنه مع اآلب والروح القدس 
العالم  نشأة  قبل  من  واحد  إله 
يعرف  ال  الدهر  نهاية  وإلى 

الطرح وال يقبل القسمة..
العالم  فكل عام وجميع شعوب 
بمناسبة  وسالم  وصحة  بخير 

عيد القيامة المجيدة!!
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زمكحل  فـريد   

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

عيد القيامة .. 
لا يقبل القسمة ولا يرضى بالطرح

year

5 سياسـة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

3095,Autoroute 440, bureau 204
Laval, Québec H7P 4W5

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

www.jeankaram.com
jeank@remax2001.net  /  jeankaram@remax2001.net

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

Lotfi, Rafla & Associates  

Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment

Industrial-Mining-Real state-
seniors home management

Please call  
514- 909 -3332

فرص استثمار صلبة ١٠٠٪ عائد على االستثمار
صناعة- تعدين - بناء وتعمير- منازل إقامة المسننين

لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور/ ايهاب لطفي 

تتقدم إدارة جريدة الرسالة 
بخالص التهاني وأطيب األماني 

بمناسبة عيد القيامة المجيدة
أعاده هللا على الجميع 

بالخير والسالم والمحبة 

  خطأ ال ُيغتفر »للمصري اليوم«

  تّعمد نشر جريدة »المصري اليوم« لفتوى يصف فيها 
قائلها غير المسلمين بالكفار، خاصة أنها جاءت بعد حادث 
االغتيال األخير الذي أودى بحياة قدس األب ارسانيوس 
وديد راعي كنيسة العذراء بمحرم بيه في مدينة اإلسكندرية 
على يد أحد المتطرفين المسلمين في الثامن من شهر ابريل 
الجاري، إنما هو في الحقيقة تشجيع ضمني الستهداف 
وقتل غير المسلمين في مصرنا المحروسة من الجريدة 
المذكورة ال ينفع معه أي اعتذار، ألنه تهديد مباشر ألمن 
مصر القومي وللوفاق المجتمعي السائد بين أبناء مصر 
من المسلمين والمسيحيين في الجمهورية الجديدة تحت 

قيادة الرئيس السيسي ... اللهم أني قد بلغت فأشهد!!

فريد زمكحل

افتتاح رابع فرع لمحكمة العدل 
الدولية فى فيينا

  أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، 
أمس، أنه تم افتتاح الفرع الرابع الجديد 
لمحكمة العدل الدولية الدائمة- ومقرها 
في   - هولندا  في  الهاي  الرئيسي 
بعد  للمحكمة  فرع  رابع  وهو  فيينا 
وموريشيوس  آيرس  بوينس  أفرع 

وسنغافورة.
وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية 
الخميس إن الفرع هو إضافة هامة 
التى  الدولية  المنظمات  قائمة  إلى 

تستضيفها النمسا.

العام  األمين  أن  إلى  البيان  وأشار 
أول  سيعقد  سيبلز  هوغو  للمحكمة 
جلسة في فرع فيينا في مايو المقبل .
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية 
الدائمة هي واحدة من أقدم الهيئات 
ويرجع  شهرة،  وأكثرها  الدولية 
تاريخها إلى اتفاقيات الهاي لعامي 
المحكمة  وتضم  و1907   1899
الدائمة اليوم 122 دولة عضو بما 
الرئيسي  ومقرها  النمسا  ذلك  في 

في الهاي.

حكمـة العـدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

ال أحد يبقى حنوناً لألبد هناك لحظة 
خاطفة يتحول فيها المرء من النسمة 

إلى العاصفة

  قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، إن الرئيس 
“إبادة  بارتكاب  باتهامه روسيا  بايدن  جو  األمريكي 
أدائه  وتقييمات  المهنية  حياته  إنقاذ  يحاول  جماعية” 

وصرف االنتباه عن مشاكل بالده الداخلية.
ووفق الصحيفة، فإن خطاب “اإلبادة الجماعية” دخل 
المشهد مرة أخرى عندما كان بايدن يزور والية آيوا، 
إدارته الرتفاع  استجابة  ألقى خطابا عاما حول  حيث 
األسعار في البالد. ورأت الصحيفة ذلك مثيًرا لالهتمام 
باإلشارة إلى أنه “عندما لم يتمكن بايدن من إثبات قدرته 
على حل المشكالت الداخلية للواليات المتحدة، لجأ إلى 

كبش فداء مناسب هذه المرة، إلى روسيا”.
ألقى مصطلح  بايدن  أن  إلى  تايمز  جلوبال  وأشارت 
أي  دون  بشكل خفيف وطبيعي،  الجماعية”  “اإلبادة 
بعالمة  األمريكي وصف روسيا  الرئيس  وأن  دليل، 
غامضة “لتحويل انتباه الناس عن االقتصاد األمريكي 
الصراع على  التصريحات حول  يطلق  وبدأ  الراكد، 

الجانب اآلخر من البالد”.
ويرى المحللون أن بايدن بهذه الطريقة حاول الحفاظ 
على شعبيته وحياته السياسية. كما أن اتهام بايدن لروسيا 
بارتكاب “إبادة جماعية” قد يؤدي إلى تفاقم المواجهة 
األمريكية مع روسيا وزيادة التوتر في أوكرانيا وإثبات 

أنه يقود الدول في أزمة حادة.
ووفقا لي هايدونج، األستاذ بمعهد الشؤون الدولية بجامعة 
الصين للشؤون الخارجية، فإن بايدن يريد الفوز بمزيد 

المقبلة  التجديد النصفي  انتخابات  من األصوات في 
التي  الصدمة  إلى  التكتيك.”انظر  بهذا  للكونغرس 
ألحقتها الواليات المتحدة بالعالم بعد الحرب العالمية 
الثانية، والتي ال تقل تدميراً عن إلحاق الضرر بارتكاب 

اإلبادة الجماعية”.
ويرى المنشور أنه من منظور عالمي، فإن اتهامات 
بارتكاب “إبادة جماعية”  المتحدة لروسيا  الواليات 
فقدت قوتها منذ فترة طويلة إلحداث عاصفة، حيث 
قامت واشنطن من وقت آلخر بتفريق هذا المصطلح 
حول العالم ، بما في ذلك اتهام الصين بارتكاب “إبادة 
المتمتعة  األويغور  منطقة  شينجيانغ  في  جماعية” 

بالحكم الذاتي.
وأشار شين يي األستاذ بجامعة فودان إلى أن “اإلبادة 
لتحقيق  المتحدة  للواليات  أداة  أصبحت  الجماعية” 
أهداف سياسية، وأصبح من الطبيعي أن يسمع الناس 
العاديون الواليات المتحدة تتحدث عنها بصوت عاٍل 

، لكن القليل منهم سيأخذها على محمل الجد.
وقال شين يي: “لم تكن الواليات المتحدة أبدا تجسيدا 
للعدالة ، والصياغة المقابلة ليست مقدسة. يجب تحديد 
ما إذا كانت اإلبادة الجماعية قد ارتكبت على أساس 

الحقائق، وليس على أساس ما تقوله الواليات المتحدة”.
ووفقا له ، ال أحد يعرف أفضل من الواليات المتحدة ما 
تعنيه اإلبادة الجماعية في الواقع. “دعونا ال ننسى أن 
الواليات المتحدة بنيت على اإلبادة الجماعية” ، مضيفا 

أن األمريكيين ذبحوا السكان األصليين، واستولوا على 
أراضيهم وأنشأوا دولة.

تجاه  روسيا  سياسة  بايدن  ، وصف  سابق  وقت  في 
أوكرانيا بأنها “إبادة جماعية” ، لكنه أشار إلى أن القرار 
بشأن ما إذا كان يمكن تصنيفها بهذه الطريقة من وجهة 

نظر قانونية، يجب أن يتخذه المحامون. وتعليقا على 
تصريحات بايدن بشأن “اإلبادة الجماعية” لألوكرانيين، 
إن  الكرملين،  باسم  المتحدث  بيسكوف،  دميتري  قال 
الوضع  لتشويه  المحاوالت  هذه  مثل  يعتبر  الكرملين 

أمرا غير مقبول.

وسيا بارتكاب “إبادة جماعية”  بايدن يتهم ر
وسيا ترد لانقاــذ نفســه ور

  بّرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، 
قراره عدم استخدام عبارة “إبادة جماعية” فيما يتعلق 
بفالديمير بوتين، معتبًرا أن “التصعيد الكالمي” لن 

“يساعد أوكرانيا” وقد يدفع الغربيين إلى التدخل.
بلو”  إذاعة “فرنسا  الفرنسي عبر  الرئيس  وأوضح 
فولوديمير  أنه تحدث صباحاً مع نظيره األوكراني 
بـ”إبادة  التنديد  أن رفضه  اعتبر  الذي  زيلينسكي، 
جماعية” في بالده “مؤلم جداً”. وقال إنهما سيتحدثان 

مرة أخرى مساء.
لوهافر  إلى  إيمانويل ماكرون خالل توجهه  وأعلن 
االنتخابية  في شمال غرب فرنسا، في إطار حملته 
الرئاسية أن “كلمة إبادة جماعية لها معنى” و”يجب 

أن تصدر عن خبراء في القانون وليس سياسيين”.
إبادة جماعية  أنها  تعتبر  التي  أن “الدول  إلى  أشار 
الدولية”. وسأل  يجب أن تتدخل بموجب االتفاقيات 
“هل هذا ما يريده الناس؟ ال أعتقد ذلك”، ألنه سيكون 
“انخراطاً” في الصراع. وحذر من أن على “الجميع 
يساعد  فلن  الصواب،  يحافظ على  كيف  يعرف  أن 

أوكرانيا الدخول في تصعيد كالمي من دون تحمل كل العواقب”.
واختتم حديثه اإلذاعي قائاًل “أحافظ على مسار العمل نفسه: أن أبذل قصارى 
جهدي لوقف الحرب، وأن أكون إلى جانب األوكرانيين، وأن أستمر في اتخاذ 

إجراءات التضامن والعمل من أجل السالم وحماية مواطنينا من الحرب”.
يتهم الكثير من القادة، بينهم الرئيس األمريكي جو بايدن، فالديمير بوتين بارتكاب 

“إبادة جماعية” في أوكرانيا، وهو موقف رحبت به كييف.
لكن باإلضافة إلى إيمانويل ماكرون، امتنع المستشار األلماني أوالف شولتس 

واألمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن استخدام هذا المصطلح.
الدولي. وبالنسبة  القانون  بدقة في  الجماعية معّرفة  وقال غوتيريش “اإلبادة 
إلى األمم المتحدة، نحن نعتمد على القرار القانوني الذي تتوصل إليه الهيئات 

القضائية المختصة”.

  بين تحذير أمريكي عالي المستوى، وتهديد روسي 
جاد، تطل نذر الحرب النووية برأسها، من بين يوميات 

الحرب في أوكرانيا.
فينما هددت روسيا بنشر أسلحة نووية في منطقة بحر 
المركزية  المخابرات  البلطيق وحولها، حذرت وكالة 
الروسي  الرئيس  سعي  احتمال  من  آيه”  آي  “سي 
أو  تكتيكي  استخدام سالح نووي  إلى  بوتين  فالديمير 

منخفض القوة.
بيرنز اعتبر أن ما سماها  آيه” وليام  مدير “سي آي 
تدفع  قد  أوكرانيا  في  العسكرية  روسيا  “انتكاسات” 
نووي  سالح  استخدام  إلى  بوتين  فالديمير  الرئيس 

تكتيكي أو منخفض القوة.
وقال بيرنز في كلمة ألقاها يوم الخميس في أتالنتا: “نظرا 
إلى إمكان إصابة الرئيس بوتين والقيادة الروسية بيأس 
يواجهونها  التي  العسكرية  االنتكاسات  وإلى  محتمل، 
مع  باستخفاف  التعامل  منا  يمكن ألي  ال  اآلن،  حتى 
إلى أسلحة نووية  المحتمل  اللجوء  يمثله  الذي  التهديد 

تكتيكية أو أسلحة نووية منخفضة القوة”.
الروسية  النووية  القوات  أعلن وضع  الكرملين  وكان 
في حال تأهب قصوى بعيد بدء غزو أوكرانيا في 24 
فبراير/شباط، لكن الواليات المتحدة لم تر “أدلة عملية” 
كثيرة على عمليات نشر فعلية لهذه األسلحة من شأنها 
التسبب بمزيد من القلق، وفق ما أضاف بيرنز خالل 

حديثه أمام طالب في جامعة جورجيا.
وتابع بيرنز: “نحن قلقون جدا بالتأكيد. أعلم أن الرئيس 
بايدن يشعر بقلق عميق بشأن تجنب حرب عالمية ثالثة، 

وتجنب العتبة التي يصبح فيها الصراع النووي ممكنا”.
التكتيكية،  النووية  األسلحة  الكثير من  وتمتلك روسيا 
وهي أقل قوة من القنبلة التي ألقتها الواليات المتحدة 

على هيروشيما خالل الحرب العالمية الثانية.
وتتميز العقيدة العسكرية الروسية بمبدأ يسمى التصعيد 
من أجل خفض التصعيد، والذي قد يشمل شن ضربة 
المبادرة  القوة الستعادة  منخفض  نووي  بسالح  أولى 
تقليدي  إذا سارت األمور على نحو سيّئ في صراع 

مع الغرب.
شمال  حلف  “سيتدخل  الفرضية  هذه  ظل  في  لكن 
االطلسي عسكريا على األرض في أوكرانيا في سياق 
بايدن بشكل  الرئيس  )...( وكما أوضح  هذا الصراع 

جلي، هذا أمر مرجح”، حسب بيرنز.
نووية  أسلحة  بنشر  تهديد روسيا  التخوف عززه  هذا 
في منطقة بحر البلطيق وحولها، إذا ما انضمت فنلندا 

والسويد إلى حلف شمال األطلسي “الناتو”.
فقد قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس األمن 
من  الفترة  السابق خالل  الروسي  والرئيس  الروسي 
2008 إلى 2012، في منشور عبر تطبيق تليجرام، يوم 

الخميس :”إذا حدث 
يمكن  ال   ، ا هذ
الحديث عن وضع 
غير نووي لبحر 

البلطيق”.
ميدفيدف  وأشار 
بشكل محدد إلى 

وأسلحة  إسكندر  بنشر صواريخ  روسيا  قيام  إمكانية 
المنطقة  في  نوويا  هايبرسونيك وسفن حربية مسلحة 

بشكل فعال في مدى يصل إلى فنلندا والسويد.
ميدفيديف أضاف قائال: “نأمل في أن يسود الفكر السليم 
لشركائنا في الشمال” وإال فإن روسيا سوف تتحرك، 
وذلك في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل داخل الدولتين 
بشأن التقدم بطلب عضوية الناتو في أعقاب تغير البيئة 

األمنية بعد العملية الروسية في أوكرانيا.
الدولتين  من  بطلب  سيرحب  أنه  الناتو  حلف  وأعلن 
لالنضمام إليه، فيما جددت وزيرة الخارجية األلمانية 
أنالينا بيربوك يوم الخميس القول “إنهما محل ترحيب 

شديد”.
ردا على ذلك جاء تأكيد ميدفيديف بالقول: “هذا يعني 
أن روسيا سيكون لديها المزيد من الخصوم المسجلين 
رسميا”، مشيرا إلى أن انضمام فنلندا إلى الحلف سيزيد 

حدود روسيا مع منطقة الناتو بأكثر من الضعف.
وأردف أنه سوف يتعين تأمين هذه الحدود من خالل 

زيادة القوات البحرية والمضادة للطائرات.
ما  لديهما  يكن  لم  وفنلندا  السويد  أن  ميدفيديف  وذكر 

لدينا  “ليست  اآلن،  حتى  روسيا  من  عليه  تخشيان 
هو  كما  الدولتين  هاتين  مع  األراضي  على  نزاعات 
الحال مع أوكرانيا. لذلك فثمن انضمامهما )إلى الناتو( 
باعتباره “طلقة  البلطيق  منطقة  لنا”.  بالنسبة  مختلف 

صوت في الهواء”.
وأوضح ناوسيدا: “ال أدري ما إذا كان ممكنا أن يتم إعادة 
نشر شيء موجود بالفعل في األساس”، مشيرا إلى أن 
روسيا لديها أسلحة نووية بالفعل في كاليننجراد بالبلطيق.

وعلقت وكالة “بلومبرج” على تهديدات ميدفيديف بأنها 
التي صدرت من جانب  المفصلة  التهديدات  من أكثر 
روسيا بشأن احتمال انضمام الجارتين الشماليتين إلى 

الحلف، بعد عقود من اختيار البقاء خارجه.
وأعلنت فنلندا والسويد خالل األيام الماضية أنهما تعمالن 
عن كثب على دراسة األمر، بعد الحرب في أوكرانيا.
بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث  ورفض 
منطقة  في  نووية  أسلحة  نشر  احتمال  على  التعليق 
البلطيق، إال أنه قال إن الرئيس فالديمير بوتين كلف 
الجيش بالفعل بإعداد خطط لتعزيز الدفاعات على طول 

الحدود الغربية لروسيا.

ماكرون يعتبر أن استخدام عبارة »إبادة جماعية« 
لن يساعد أوكرانيا

وسي نذر الحرب النووية تطل برأسها.. تحذير أمريكي وتهديد ر
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  دعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين الخميس 
إلى إعادة توجيه صادرات الطاقة الروسية من 
أوروبا إلى آسيا، في ظّل األزمة الناجمة عن غزو 
أوكرانيا، متّهما األوروبيين بـ “زعزعة السوق” 
عبر السعي إلى االستغناء عن المحروقات الروسية.
اجتماع حكومي  الروسي خالل  الرئيس  وقال 
مخّصص لقطاع الطاقة في ظّل العقوبات الدولية 
“سننطلق من مبدأ مفاده أن الكّميات المسلّمة إلى 
الغرب ستنخفض في المستقبل”، مشيرا “ال بّد إذن 
من إعادة توجيه صادراتنا نحو أسواق الجنوب 

والشرق التي تشهد نمّوا سريعا”.
تجاهر  األوروبية  البلدان  انفّكت  “ما  وأردف 
بسعيها إلى االستغناء عن اإلمدادات الروسية، 

وهي بذلك تزعزع السوق وترفع األسعار”.
وحّذر بوتين من أن “مساعي البلدان الغربية إلى 
التخلّي عن المزّودين الروس واالستعاضة عن 

حتما  ستؤثّّر  بديلة  بإمدادات  نصّدرها  التي  الطاقة  موارد 
إجراءات  “تداعيات  أن  مؤّكدا  العالمي”،  االقتصاد  على 
هذه  معتمدي  إلى  بالنسبة  وذلك  أليمة  جّد  تكون  قد  كهذه 

السياسة في المقام األّول”.
ويأتي نداء الرئيس الروسي هذا لتوفير أسواق جديدة لمصادر 
الطاقة األحفورية الروسية، في وقت يتباحث األوروبيون 
في فكرة توسيع العقوبات المفروضة في مجال المحروقات 
على روسيا بفعل هجومها العسكري على أوكرانيا. وكانت 
روسيا قد بدأت منذ سنوات بالتوّجه إلى األسواق اآلسيوية.
النفط والغاز  وتحّقق موسكو عائدات كبيرة من صادرات 

التي ما زالت تزّود بها أوروبا، أكبر سوق لها.

التي  الصين  أن  غير  المقصودة،  البلدان  بوتين  يحّدد  ولم 
تتشارك حدودا مع روسيا تسجل إقباال أكبر على المحروقات. 
الصين وتسعى  التفاوض مع  أنه يصعب  المعلوم  لكن من 

روسيا إلى توسيع مجال صادراتها أبعد من هذه الجارة.
ويشّكل احتمال حظر الغاز الروسي موضع نقاش محموم 
تعارض  إذ  األوروبي،  االتحاد  في  األعضاء  الدول  بين 
تعتمد  التي  الواردات  لهذه  الفوري  الوقف  ألمانيا وغيرها 

عليها بدرجة كبيرة.
وأعلن كّل من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة واليابان 
حظرا على الفحم الروسي وكشفت رئيسة المفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير اليين عن نيّتها تقديم خّطة النعتاق االتحاد 

من مصادر الطاقة األحفورية الروسية بحلول 2027.

  احتج طالب فرنسيون أمام جامعة السوربون في باريس وجامعات 
أخرى للتعبير عن خيبة أملهم إزاء الخيار المطروح أمامهم في االنتخابات 

الرئاسية.
وفيما لم يتبق سوى 10 أيام على جولة اإلعادة في انتخابات الرئاسة 
التي يحتدم فيها السباق االنتخابي بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون 
وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، تُعد احتجاجات الطالب عالمة 
أخرى على أن الرئيس لم يعد بإمكانه االعتماد على الرفض الجماعي 

بين الناخبين لليمين المتطرف.
الطالبية  الثورات  لكثير من  كانت مهدا  التي  السوربون،  ففي جامعة 
الفرنسية على مر السنين بما في ذلك انتفاضة مايو/آيار 1968، احتشد 

بضع مئات في ساحتها األمامية بالحي الالتيني في باريس.
ونقلت وكالة رويترز عن أنيه جاكيمار، طالبة الفلسفة في جامعة السوربون 
البالغة من العمر 20 عاما، قولها: “سئمنا من االضطرار الدائم للتصويت 
لصالح األقل سوءا.. إنه السبب في هذه الثورة.. ال ماكرون وال لوبان”.
جميع  أبريل/نيسان   10 في  االنتخابات  من  األولى  الجولة  وأقصت 

المرشحين اليساريين.
وقال كثير من الطالب إنهم يفضلون االمتناع عن التصويت في جولة 
اإلعادة على إعطاء أصواتهم لماكرون بهدف منع لوبان من الفوز بالسلطة.
وأضاف البعض أن سياسات ماكرون في واليته األولى انحرفت كثيرا 

أو  الصفراء  السترات  الشرطة ضد محتجي  بوحشية  اليمين، مستشهدين  نحو 
اإلجراءات الرامية لقمع ما يسميه ماكرون “النزعة االنفصالية اإلسالمية”.

وذكر جابرييل فيرجني الطالب البالغ من العمر 19 عاما في كلية ساينس-بو 
باالمتناع  الجميع  أنصح  التصويت(،  االمتناع )عن  للنخبة: “أعتزم  الحكومية 

عن التصويت”.
وكان جابرييل صوت في الجولة األولى لصالح اليساري جان لوك ميلينشون، 

الذي غاب عن جولة اإلعادة بفارق 400 ألف صوت فقط.
وتابع فيرجني: “أعتقد أن النضال لم يعد في صناديق االقتراع. اليوم سقطت 
مصداقية هذه االنتخابات إلى حد كبير.. لذلك أصبح من الضروري نقل المعركة 

إلى ميادين أخرى”، داعيا إلى حركات إضراب مع النقابات العمالية.
ويمثل رفض الناخبين اليساريين لما يسمى “الجبهة الجمهورية”، حيث جرت 
العادة على أن يحتشد الناخبون الفرنسيون وراء مرشح التيار العام في مواجهة 

المنافس اليميني المتطرف، مصدر قلق على نحو متزايد لمعسكر ماكرون.
وتظهر استطالعات الرأي أن المنافسة بين المرشحين متقاربة جدا، حيث يتقدم 
ماكرون بفارق 5 إلى 10 نقاط على لوبان، وأحيانا بهامش خطأ بما يعني أن 

فوز لوبان ليس مستحيال.
الوضع  التصويت بشكل صارخ مع  االمتناع عن  إلى  الطالب  تتناقض دعوة 
قبل عقدين من الزمن، عندما واجه جان ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية 
في جولة  آنذاك جاك شيراك  الرئيس  لوبان،  مارين  ووالد  المتطرفة  اليمينية 

اإلعادة سنة 2002.
خرجت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء فرنسا وأعرب الطالب عن غضبهم 
من تأهل جان ماري لوبان، الذي كان له وقع الصدمة، لجولة اإلعادة، وحثوا 
الفرنسيين على التصويت لشيراك المحافظ الذي فاز في نهاية المطاف بأكثر من 

82 بالمئة من األصوات متغلبا على لوبان.
وتغير اسم الجبهة الوطنية منذ ذلك الحين إلى التجمع الوطني تحت قيادة مارين لوبان.
وقال أليكسيس )23 عاما(، وهو طالب فلسفة آخر في جامعة السوربون “اليوم.. 
الجبهة الوطنية في الجولة الثانية.. إنها قريبة جدا من الفوز. والناس يحتجون 

على ماكرون أكثر من احتجاجهم على الجبهة الوطنية”.
وأضاف “أعتقد أن هذا شيء مفزع.. هذا فشل، ألنه يسهم في جعل أفكار الجبهة 
الوطنية تبدو كأنها شيء طبيعي”، رافضا الكشف عن اسم من الذي سيصوت 

لصالحه.

  قال الرئيس األوكراني، فولوديمير زيلينسكي، 
إن الجيش الروسي سيقدم حتًما إلى العدالة على ما 

وصفه “جرائم ارتكبها في بوتشا”.
أنباء  وكالة  بثته  في خطاب  زيلينسكي-  وأوضح 
»يوكرنفورم« األوكرانية- أن المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية، كريم خان، زار بوتشا، وأن مجموعة 
من خبراء الطب الشرعي من المحكمة الجنائية الدولية 

ستبدأ العمل في المدينة.
وقامت المدعية العامة األوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، 
والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، 
بزيارة عمل مشتركة إلى بوتشا في منطقة كييف، حيث 
يتم استخراج جثث المدنيين القتلى من مقبرة جماعية.

وفي سول، أعربت كوريا الجنوبية عن قلقها الشديد بشأن 
األحداث التى وقعت في مدينة “بوتشا” األوكرانية، 
ودعا مجلس األمن الوطني الكوري الجنوبي، خالل 
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس اليوم، حسب بيان أوردته 
وكالة األنباء الكورية الجنوبية »يونهاب«- إلى وقف 
استهداف المدنيين األوكرانيين، وقال: “إننا قلقون بشدة 

بشأن ما حدث بحق المدنيين في أوكرانيا”.
توسيع  الجنوبية ستواصل  كوريا  أن  البيان  وأكد 
مساعداتها اإلنسانية ألوكرانيا، في ظل التعاون الوثيق 

مع المجتمع الدولي.
من جهة أخرى، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة 
الروسية »الكرملين« ديميتري بيسكوف: »إنه إذا 
المتحدة السالم في أوروبا عليها  أرادات الواليات 

وقف إمدادات كييف بالسالح”.
وذكر بيسكوف- فى تصريح للصحفيين اليوم- أنه 
تتوقف عن مساعدة  أن  المتحدة  للواليات  “يمكن 
السالم واالستقرار في  إذا أرادت تعزيز  أوكرانيا 
القارة األوروبية، وعلى واشنطن تشجيع كييف على 

تنفيذ الشروط التي وضعتها روسيا”.
بايدن قرر أمس،  الرئيس األمريكي جو  أن  يُذكر 
األربعاء، تزويد كييف بمساعدات عسكرية إضافية 
طائرة   11 تتضمن  دوالر،  مليون   800 بقيمة 
هليكوبتر من “طراز Mi-17” وأسلحة ومعدات 

عسكرية أخرى.

   قال مستشار األمن القومي األمريكي 
جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن واشنطن 
تعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من األسلحة 

المتطورة. العسكرية 
وأضاف سوليفان - في تصريحات أوردتها 
الواليات  أن  )الحرة( األمريكية-  قناة 
المتحدة تعمل على تزويد أوكرانيا خالل 

هذه المرحلة بمزيد من المعدات العسكرية 
تعمل على ضمان طرق  كما  المتطورة، 
بالتعزيزات  مرنة إليصالها وتزويدها 
العسكرية، الفتا إلى أن القتال في أوكرانيا 

قد يستمر لفترة طويلة.
ونوه بأن أمريكا لديها خطة للتصدي لتهرب 
المفروضة عليها،  العقوبات  روسيا من 
الروسية في  العسكرية  العملية  أن  مؤكدا 
أوكرانيا أسهمت في زعزعة استقرار أمن 

الغذاء العالمي.
وحول الملف النووي، أكد مستشار األمن 
القومي األمريكي أن هناك تقدما جيدا في 
المفاوضات النووية مع إيران، مشيرا إلى 
وجود بعض النقاط العالقة محل التفاوض 

الجانبين. بين 
وكان أعلن قائد قوات الحماية اإلشعاعية 
والكيميائية والبيولوجية بالقوات المسلحة 
الروسية إيجور كيريلوف، اليوم الخميس، 
عن أن ثمة أدلةًَ أثبتت عمل خبراء أوكرانيين 
على صنع وسائل لنقل أسلحة الدمار الشامل، 
وأن واشنطن بتمويلها مثل هذه المشروعات 

تعترف في الواقع بعمل هؤالء الخبراء.
وقال كيريلوف - في تصريحات صحفية 
نقلتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية - 
»باستخدام مثل هذه الصيغ، فإن واشنطن 
تعترف في الواقع بالعمل الذي قام به الخبراء 
إيصال  إنشاء وسائل  بشأن  األوكرانيون 
الشامل، وترى  الدمار  أسلحة  واستخدام 

جدوى في مواصلة تمويلها«.
العلمي  المركز  إنشاء  تم  أنه  إلى  وأشار 
والتكنولوجي األوكراني، للقيام بمهمات تحت 
رعاية وزارة الدفاع األمريكية »البنتاجون«، 
بما في ذلك في مجال األسلحة البيولوجية 
وأن عمالءه ورعاته من الواليات المتحدة 

هما وزارتا الخارجية والدفاع.
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جيران الجلجلة الصلوات لم تبق واحدة
    )مطلوب موظف يتحدث التركية.. 
أْجٌر ُمرٍض.. الخبرة غير مطلوبة.. 
ل المتقدمون غير المدخنين( كان  يُفضَّ
الذي نشرته  هذا هو نص اإلعالن 
روزال في إحدى الصحف األلمانية.
التي كانت  بيلين،  قرأت اإلعالن 
تبيع الصحف في أوقات فراغها من 
التقدم  بالجامعة، فقررت  دراستها 
للحصول على الوظيفة. ذهبت بيلين 
المذكور في اإلعالن  العنوان  إلى 
فاستقبلتها روزال بلطف وترحاب. 
بدت بيلين متوترة، فحاولت روزال 
طمأنتها. قالت بيلين إنها دائما ما تشعر 
بالتوتر أثناء مقابالت التقدم للعمل، 
والسبب هو أنها لم تمر بمقابلة بال 
مشاكل إلى اليوم. طلبت منها روزال 
أن ال تنظر إلى األمر على أنه مقابلة. 
قالت بيلين: ما هو إذن؟ ردت عليها 
روزال قائلة: اعتبريه زيارة، زيارة 
أنك جئت لزيارة  مسائية. اعتبري 

عمة لك مسنة، وتقطن بعيدا. 
هكذا بدأ الحوار بين السيدة الثمانينية 
األلمانية روزال والشابة التركية بيلين، 
بطلتي رواية »الصلوات تبقى واحدة« 
للكاتب التركي تونا كيرميتشي، لكنه 
تشعب كثيرا بعد ذلك ليستغرق الرواية 

كلها حتى النهاية.
يتجه مسار الحديث عبر الرواية نحو 
البشر؛ كيف تتكون  العالقات بين 
بسهولة، وكيف تتشابك، وكيف تتعقد، 
وكيف تصل إلى طرق مسدودة أحيانا، 
لتصبح الصلوات هي ما يجمع بين 
البشر رغم اختالف الديانات، وفق 
تعبير روزال المأخوذ عن شاعر من 
القدس، حيث تقول أثناء الحوار: »حتى 
مع اختالف الديانات تبقى الصلوات 
اللهفة واآلمال  يا آنستي...  واحدة 
والمخاوف كلها متشابهة... لهذا فقبل 
أن تُديني أحدا ينبغي أن تستمعي إلى 
صلواته بحرص. عندها فقط يمكنك 

معرفة هذا الشخص«.
لم يشكل فارق العمر بين روزال وبيلين 
بينهما، ولكن ظل احترام  حاجزا 
المتعددة  التجارب والخبرات  فارق 
التي يكتسبها اإلنسان قائما في نظر 
بيلين، لذلك كان رد روزال على بيلين 

عندما أشارت إلى هذا الفارق هو:
»ربما سر الحياة ال يكمن في الطريقة 
التي نعيش بها، ولكن في الطريقة التي 
الكثير  بها عن حياتنا. هناك  نحكي 
فيها ما  التي ال يوجد  الحيوات  من 
يؤرقها، لكنها تتحول إلى قصة رائعة 

من خالل موهبة الحكي«. 
كانت روزال تبحث عمن يحدثها باللغة 
التركية التي تعلمتها أثناء إقامتها في 
إلى  التي غادرتها عائدة  إسطنبول 
ألمانيا قبل ستين عاما، وهي توشك 
لهذا نشرت  أن تختم اآلن حياتها. 

اإلعالن الذي قرأته بيلين بالصدفة.
- هل ذهبت قبل ذلك إلى كنيسة أيا 

يورجي؟ )سألت روزال(
-  الكنيسة التي في بويوكادا؟ )ردت 

بيلين(
- نعم. )قالت روزال(

- ال.. لم أفعل. )قالت بيلين(
- في تلك األيام كنت أذهب هناك كلما 
شعرت بالملل والحزن. كما تعرفين 
ينبغي عليك أن تتسلقي تال منحدرا 
كي تصلي إلى الكنيسة. لست خبيرة 
في معتقدات المسيحيين األرثوذوكس 
لكن ما أعرفه أن تسلق التل يرمز إلى 
معاناة النساك. في النهاية عندما تصلين 
إلى هناك توقدين شمعة وتصلين للرب 
قد يكتب  النظر عن ديانتك.  بغض 
الناس صلواتهم على أوراق  بعض 
صغيرة ويتركونها في الكنيسة. هل 
تعرفين ما أكثر األشياء إثارة في هذا؟ 

)قالت روزال( 
- أن جميع الدعوات واحدة؟ )ردت 

بيلين(
- برافو آنستي. الدعوات دائما واحدة. 
لديهم معتقدات  الذين  الناس  يصلي 
الكنيسة على هذه  دينية مختلفة في 
الجزيرة اليهودية. لكنهم يطلبون من 
امنحني  الرب األشياء نفسها. رب 
صحة وبنيانا جيدا. امنحني زيجة 
أبناء صالحين. ال  امنحني  صالحة. 
تدعني أشعر بالخزي تجاه أسرتي. 
اجعل عملي يسير على ما يرام. أما 
أنانية واألكثر محبة  األفراد األقل 
للغير فهم يدعون للبشر أن يصبحوا 
بانتهاء  أخوات وإخوة، ويدعون 

الحروب. )قالت روزال(
- هل ما زال هذا يحدث إلى اليوم؟ 

)سألت بيلين(
أيا يورجي ليس  - على األغلب. 
السهولة.  يتغير بهذه  الذي  بالمكان 

)ردت روزال(
ألمانية يهودية فرت  كانت روزال 
من مطاردة النازيين لليهود أيام أثناء 
إلى  الثانية ولجأت  العالمية  الحرب 
تركيا المسلمة، حيث عاشت في سالم، 
ثم عادت مرة أخرى إلى وطنها بعد 
انتهاء الحرب وزوال الحكم النازي. 
بيلين تركية مسلمة، أتت  وكانت 
ألمانيا فجمعها بروزال  للدراسة في 
هذا الحوار حول الصلوات وغيرها 

من الموضوعات.
ويبقى السؤال:

- تُرى هل بقيت الصلوات واحدة، 
وهل ثمة من يدعو بانتهاء الحروب 

هذه األيام؟
يبدو أن الصلوات لم تبق واحدة، وإال 
لما رأينا كل هذا الكم من الدماء، وكل 
هذه المجاميع من البشر الذين يُقتَلون أو 
رون من بلدانهم بسبب الحروب. يُهجَّ

    كيف بدا ذلك اليوم، يوم رفعَك 
الجنود على الصليب خارج أسوار 

أورشليم؟
كيف تجّرأِت الشمُس أن تُشرق في 
ذلك اليوم، في حين أّن شمَس الدنيا 

معلَّق على خشبة؟
النور أن يسطَع فجًرا  لَِوَهج  كيف 
في ذلك اليوم، وَمن هو نور األعين 
النوُر من عيَنيه ويغفو مائًتا  ُيطَفأ 

على الصليب؟
نهض جيران الجلجلة، في ذلك اليوم، 
كما ينهضون كّل يوم: هذا ذهب إلى 
عمله وذاك إلى متجره، راحت هذه 
تشطف باحة منزلها وتكنس تلك غباَر 
الَطلَع الذي يهّب في نيسان... في ذلك 
اليوم، لم َيدِر جيراُن تلك التلّة أّن هللا 
يُغيّر التاريخ على بضع خطوات منهم. 
في ظهر ذلك اليوم، استرخى بعُضهم 
في قيلولة، بينما ابن هللا ُمسترٍخ من 

الوجع على خشبة الفداء!
الغاية، والعالم  إلى  العالم  ُيحّب  هللا 
. هللا يفدي الناس وهناك من  الٍه ُمتلّهٍ

ينام ويشخر... 

لم يكترث أحٌد أللمه وما سمَع أحٌد 
أنَّة صراخه: »أنا عطشان«. 

مباالة ما فتئت تتكّرر، من ذلك اليوم 
إلى اليوم!

في ذلك اليوم والنهار في عّز شبابه، 
أّما  َوَرًعا.  الشمس واختفْت  خجلِت 
أكملوا ملهاة  ُيْرَعوا، بل  فلم  البشر 

الصلب وبرعوا فيها. 
هل درى ذلك الجندّي الرومانّي أّن 
قطرات الدم التي سقطت على وجهه، 
بالحربة،  وهو يطعن جنب يسوع 
دٍم  أثمَن قطراٍت ألطهر  إنّما كانت 
على اإلطالق؟ على األغلب أسرع 
ذلك الجندّي واغتسل، العًنا اللحظة 
التلّة في  التي ُوجَد فيها على تلك 
ذلك اليوم. سرَح بذهِنه بعيًدا وتمنّى 
لو قضى ظهَر ذلك اليوم في موطنه 
مع زوجته وأوالده، يأكُل وينام قيلولَة 
الظهر، تماًما كما يفعل جيران الجلجلة!

ربّي، غًدا عندما أقف أمامك في العيد، 
هبني أاّل أنام نومة الموت، أاّل تشرق 
علّي شمُس ذلك النهار وأنا متغّرٌب 

عن حبَّك المصلوب. 

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

عادة توجيه صادرات الطاقة الروسية 

إ

بوتين يسعى ل�
وبا إلى آسيا من أور

زيلينسكى: الجيش الروسى سُيقدم للعدالة 
بشأن أحداث »بوتشا« فى أوكرانيا

مستشار الأمن القومى الأمريكى: 
نعمل على تزويد أوكرانيا بمزيد من 

الأسلحة المتطورة

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بقلم: المطران ميالد الجاويش 
               مطران كندا 
للروم الملكّيين الكاثوليك

»ل� ماكرون ول� لوبان«.. صرخة طلاب فقدوا الأمل 
بانتخابات فرنسا

بسبب إلغاء قيود الحدود.. 
جو بايدن يواجه دعاوى قضائية من 21 ول�ية

دعاوى  االمريكية  الواليات  من  المزيد  أقامت   
بايدن، بسبب  الرئيس األمريكي جو  قضائية ضد 
قرار إلغاء قانون الصحة العامة رقم 42 ، والذي 
الحدود  على  للمهاجرين  السريعة  باإلعادة  يسمح 

.COVID-19 المكسيكية بسبب وباء
تم رفع قضية في األصل من قبل واليات لويزيانا 
وأريزونا وميسوري، لكن شكوى جديدة معدلة تم 
تقديمها يوم الخميس في المحكمة الجزئية األمريكية 
في المنطقة الغربية من لويزيانا تضيف 18 والية 

أخرى كمدعين، بحسب فوكس نيوز.
وقال المدعي العام لفلوريدا أشلي مودي، الذي تعتبر 
إلى  المضافة  الجديدة  الواليات  من  واحدة  واليته 
القضية إن »سياسات إدارة بايدن الحدودية كارثة 

على بلدنا وسالمة مواطنينا«.
وقال مودي »سأواصل القتال كل يوم لحماية سكان 

فلوريدا من قيادته الكارثية«.
تشير الشكوى إلى أنه حتى عدًدا من أعضاء مجلس 
الشيوخ الديمقراطيين عارضوا قرار اإلدارة بإنهاء 

المادة 42 اعتباًرا من 23 مايو ، نقاًل عن السناتور 
جو مانشين ، الذي وصفه بأنه »قرار مخيف«.

تشير الدعوى القضائية إلى أنه في حين أن قرار 
إلغاء العنوان 42 »يستند صراحة إلى االنخفاض 
تتخذ  لم   »،  COVID-19 حاالت  »في  السريع 
اإلدارة إجراءات في المجاالت األخرى التي تعكس 
ذلك. على سبيل المثال ، تشير الشكوى إلى أن والية 
القناع للسفر الجوي ال تزال سارية ، ولم يتم إلغاء 

أو تخفيف تفويضات التطعيم.
يمثل   42 العنوان  إلغاء  »إن  الشكوى:  وتقول 
التقييد الوحيد المستند  استثناًء جذرًيا - ويبدو أنه 
من  أنه  اإلدارة  ترى  الذي   COVID-19 إلى 

المناسب إنهاءه«.
كما تؤكد  الدعوى إلى أن اإلدارة تدعي أنها ال تحتاج 
إلى المرور بعملية اإلشعار والتعليق العادية ألسباب 
تتعلق بـ »سبب وجيه« ألن مركز السيطرة على 
األمراض قال إنه ليس لديه وقت لإلخطار والتعليق 

، باإلضافة إلى استثناء في الشؤون الخارجية.



السوداني  السيادة  نائب رئيس مجلس     رحب 
في  القيادة  بإعالن  الخميس،  دقلو،  محمد حمدان 
جمهورية جنوب السودان، تشكيل القيادة الموحدة 
للقوات النظامية، تنفيذاً التفاق هيكلة القيادة الموقع 

في الثالث من أبريل الحالي.
وقال دقلو، في صفحته بـ”فيسبوك”: هي بالطبع 
األمنية، ونحو  الترتيبات  تنفيذ  نحو  خطوة مهمة 
استكمال متطلبات عملية السالم واالستقرار بالبالد”.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة أن هذه الخطوة 
المستمر إلحالل  األطراف وسعيهم  التزام  تؤكد 
السالم بالبالد، وتؤكد بصفة خاصة على الحكمة 
واإلرادة الصادقة التي يتحلى بها الرئيس سلفاكير 
ميارديت، وتطلعه الدائم لتحقيق األمن واالستقرار 

الذي يتوق إليه شعب بالده.
وفي وقت سابق، استقبل رئيس جمهورية جنوب 
الرئاسي،  بالقصر  السودان، سلفا كير ميارديت، 
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول 
محمد حمدان دقلو، بحضور وزير الدفاع المكلف 
الفريق الركن يس إبراهيم، والسفير السوداني بجوبا 
جمال مالك، وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة 
الترتيبات األمنية بجنوب السودان، وحضر اللقاء 
من جانب حكومة جنوب السودان، مستشار رئيس 
توت  األمنية  للشئون  السودان  جنوب  جمهورية 
قلواك، ووزير رئاسة الجمهورية مالاير بنجامين، 
ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن إيليا، ووزير 

الخارجية ماييك ايي.
وسلّم الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس جمهورية 
جنوب السودان، مقترح السودان بشأن الترتيبات 

األمنية وهيكلة جميع القوات.
وامتدح نائب رئيس مجلس السيادة، في تصريحات 
صحفية، حكمة وعزيمة الرئيس سلفا كير، الذي 
بذلك  المقترح، مقدًما  الفورية على  أعلن موافقته 
أن  إلى  السالم، مشيًرا  تحقيق  أجل  تنازالت من 

الرئيس سلفا كير أبدى جدية والتزاًما بعدم التراجع 
عن استكمال تنفيذ اتفاق السالم، لينعم مواطن جنوب 
السودان الذي عانى كثيًرا خالل السنوات الماضية، 
باألمن واالستقرار، داعًيا مواطني الجنوب إلى عدم 
االنسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى تقويض 
عملية السالم، وإبان أنه ظل يتابع التطورات األخيرة 
مع جميع األطراف، وقد تلقى تأكيدات بأن ما يثار 
عن مظاهر عسكرية أمر روتيني ال يشكل تهديًدا 
لدعم جنوب  الدولي  المجتمع  داعًيا  ألي طرف، 

السودان خالل هذه المرحلة الصعبة.
أنهم كمراقبين وضامنين  إلى  دقلو  الفريق  ولفت 
تسهم  السالم سيعملون على وضع رؤية  التفاق 
األطراف على  وتساعد  الثقة،  تمتين جسور  في 
المضي قدًما في استدامة السالم، وأضاف قائاًل: 
)نقول ألهلنا في جنوب السودان سيروا في طريق 

التنمية كفاية خالفات(.

أشاد مستشار رئيس جمهورية جنوب  من جانبه 
السودان للشئون األمنية، توت قلواك، بجهود الفريق 
أول دقلو وحرصه وصبره على تحقيق السالم في 
جنوب السودان، مشيًرا إلى أن التوترات التي حدثت 
مؤخًرا يقف خلفها أعداء السالم، الذين ال يريدون 
استقرار جنوب السودان، نافًيا بشكل قاطع حدوث 
مجرد  يثار  ما  أن  واعتبر  بالبالد،  أمنية  تفلتات 

شائعات ال أساس لها من الصحة.
وأضاف أن بالده لن تعود للحرب مجدًدا، وأنهم 
األيام  أن  السالم، وأكد  اتفاق  بإفشال  لن يسمحوا 
المقبلة ستشهد تقدًما في بند الترتيبات األمنية، بعد 
المقترحات  الرئيس سلفا كير على جميع  موافقة 
التي قدمها السودان، مشيًرا إلى تواجد القوات داخل 
المعسكرات وبدء ترتيبات التخريج إيذاًنا بدخول 

مجموعات جديدة.

   أعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية الفريق ركن عبد 
األمير الشمري الخميس تدمير أكبر مضافة “وكر” لعصابات 
داعش اإلرهابية في خالل عملية أمنية أطلق عليها اسم “المطرقة 
الواقعة  محافظة كركوك  الشاي جنوب  وادي  في  الحديدية” 

شمالي البالد.
وقال الشمري، في تصريح خاص لقناة )السومرية نيوز( اإلخبارية 
العراقية، إن “قواتنا األمنية دمرت أكبر مضافة لعصابات داعش 

االرهابية في وادي الشاي خالل عملية المطرقة الحديدية”.
وأشار الشمري، إلى أنه “تم العثور أيضا خالل عملية المطرقة 
الحديدية على إنفاق إرهابية وأسلحة مختلفة األنواع، مؤكدا في 
الوقت ذاته استمرار العملية األمنية في وادي شاي لحين تنظيفها 

من مخلفات عصابات داعش اإلرهابية .
وكانت خلية اإلعالم األمنى العراقى، قد أعلنت األربعاء انطالق 
المناطق  و  فى محافظة كركوك  الحديدية”  “المطرقة  عملية 
المحاذية لسلسلة جبال حمرين لتجفيف منابع اإلرهاب ومالحقة 

عناصر داعش اإلرهابية.

   صادقت لجنة التخطيط والبناء اللوائية اإلسرائيلية، على ثالثة 
مشاريع استيطانية كبيرة جنوب القدس المحتلة، تشمل بناء 600 
وحدة استيطانية على أراضي الولجة وبيت صفافا وتوسيع المنطقة 

الصناعية على مشارف بيت لحم وإقامة فنادق.
لها، علقته على لوحة اإلعالنات  بيان  بلدية االحتالل في  وقالت 
الخارجية، إنه تمت الموافقة أيًضا، على خطتين ضخمتين بمجمع 
المحطة تشتمالن على 500 وحدة استيطانية في ثمانية مباٍن من 

10 إلى 5 طوابق ومناطق تجارية وتوظيفية وفنادق.
وقالت: إن مجمع المحطة “القطار القديم” في حي الثوري جنوب 
600 وحدة  البلدة القديمة، سيتم تحويله الى مركز تجاري وبناء 
استيطانية، ومركز ثقافي وترفيهي صاخب في القدس في عطالت 

نهاية األسبوع.
“المجمع   – الثاني  المخطط  على  الموافقة  تمت  أنه  وأوضحت 
ج” – على مساحة حوالي 13.1 دونم، حيث تقترح الخطة إنشاء 
ثالثة مباٍن من 10 إلى 5 طوابق، مع 270 وحدة سكنية، باإلضافة 
إلى ذلك، تشمل الخطة 70 غرفة فندقية و 3000 متر مربع للعمل 
والتجارة على جبهات تجارية على طول الشوارع، ومنطقة عامة 

مفتوحة بمساحة 2.3 دونم.
وأشارت رئيسة لجنة التخطيط باإلنابة شيرا تلمي باباي، منسقة 
منطقة القدس في إدارة التخطيط، إلى أن “كال المخططين يمثالن 
تنفيًذا عملًيا للخطة الرئيسة التي اعتمدتها لجنة المنطقة مؤخًرا، 
الثقافية  بالحياة  نابضة  مدينة  في  مهم  مركز  إنشاء  إلى  وتهدف 

والتجارية”. على حد قولها.
يذكر أن مجمع المحطة-القطار العثماني القديم مقام على مساحة 
أبو   – الثوري  أحياء  بين  ويقع  دونًما،   75 تبلغ حوالي  إجمالية 
بيت  وبين شارعي درويش  األلمانية،  والمستعمرة  والباقة  طور 
به  توجد  حيث  للترفيه،  حالًيا  المجمع  ويستخدم  الخليل.   – لحم 
مطاعم واستخدامات ثقافية وترفيهية، ويمر بحديقة السكك الحديدية.

ووفًقا للخطة الرئيسة المعدة والتي اعتمدتها اللجنة في عام 2021، 
والتي وضعت إطاًرا لتطوير مجمع استيطاني وتوظيفي وفندقي 
مختلط، سيتم ربطها بالقطار الخفيف بالمستوطنات داخل وخارج 
حدود القدس – القطار الخفيف – والتلفريك الذي سيكون بمثابة 
الثقيلة،  الحديدية  السكك  القديمة وحتى محطة  المدينة  إلى  مدخل 
على طول الخط القادم من تل أبيب إلى المنطقة الصناعية في اللد.
وقررت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، تكليف ثالث مخططات 
في مستوطنات” كريات  المدينة –  في  الحضري  للتجديد  جديدة 
هيوفيل” وكريات مناحيم “وقطمونيم “، والتي تشمل بناء 600 

وحدة استيطانية.

   كشفت شرطة نيويورك األميركية تفاصيل 
“السجل اإلجرامي الواسع” لفرانك جيمس، 
المشتبه به في إطالق النار داخل إحدى عربات 

المترو في حي بروكلين، الثالثاء.
نهار  نيويورك، منتصف  وتمكنت شرطة 
األربعاء، من اعتقال فرانك، ووضعته رهن 
تدابير الحراسة النظرية، قبل إخضاعه للتحقيق، 

لمعرفة الدافع وراء تنفيذه إطالق النار.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن 
الشرطة األميركية اعتقلت فرانك )62 عاما( 
في “فيرست أفينيو”، بعد أن تعرف عليه أحد 

المارة واتصل بالشرطة.
وجاء االعتقال بعد نحو 24 ساعة من إطالقه 
النار على 10 أشخاص في قطار مزدحم 

ببروكلين.
لفرانك  فقد وجهت  وحسب “ديلي ميل”، 
تهمة “تنفيذ هجوم إرهابي على وسيلة للنقل 

الجماعي”.

وذكر رئيس قسم المحققين في شرطة نيويورك، 
جيمس إيسيغ، خالل مؤتمر صحفي، أن المعتقل 
الشرطة بسجله اإلجرامي  لدى  “معروف 

الواسع منذ نحو 3 عقود”.
وأضاف أن تاريخه اإلجرامي يتضمن جريمتين 
جنسيتين و4 جرائم سرقة في نيويورك بين 

1992 و1998.
أما في نيوجيرسي، فقد وجهت له تهمة التعدي 
على ممتلكات الغير عام 1991، والسرقة 
عام 1992، والسلوك المنحرف عام 2007.

وكان البيت األبيض ووزارة العدل أعلنا، في 
وقت سابق، أنه تم إطالع الرئيس جو بايدن 
ووزير العدل ميريك غارالند على تطورات 

هجوم بروكلين.
وقال البيت األبيض إن موظفي الرئاسة على 
اتصال وثيق برئيس بلدية مدينة نيويورك 
أي  لتقديم  الشرطة  آدامز ومفوض  إيريك 

مساعدة.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

العالم اليوم
للحرب  نتيجة  إقتصادية صعبة  بظروف  يمر  اليوم  العالم   
في  للسلع  األسعار  أرتفاع  إلى  أدت  التي  الروسية  األوكرانية 
جميع أنحاء العالم وباتت الحياة صعبة في بعض دول العالم ومن 
بينها دول كبرى مثل ألمانيا وأنجلترا وتركيا وناهيك عن فيروس 
كورونا الذي تسبب في ربكة في العالم كله وصعوبات في جميع 

المجاالت وخصوصاً اإلقتصادية .
كالغذاء  األولية  السلع  أسعار  أرتفاع  الحرب في  وساهمت هذه 
والحبوب كما ساهمت في أرتفاع أسعار الطاقة والوقود ولألسف 
من شأن هذه الزيادة أن تدفع إلى مخاطر أكبر و حدوث قالقل 

في بعض المناطق في أفريقيا .
هذه  لكن  العربي  العالم  الجغرافي ألوكرانيا عن  البعد  ورغم 
الحرب ستكون قاسية معيشياً على بلدان عربية خاصة إذا أمتدت 
هذه الحرب لمدة طويلة هذا وتستورد الدول العربية مجتمعة 60 

% من أحتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا .
والذرة  للقمح  أكبر مصدر  رابع  أوكرانيا  أن  األرقام  وتفيد 
األوسط  الشرق  معهد  وقد حذر  العالم  الصفراء على مستوى 
لألبحاث من أنه إذا عطلت الحرب أمدادات القمح للعالم العربي 
سيؤدي هذا إلى مظاهرات جديدة وعدم استقرار في عدة دول .

العديد من  تثير  الروسية  األوكرانية  الحرب  أن أصبحت  بعد 
المخاوف اإلقليمية والعالمية المتعلقة بمخاطر أتساعها و وضع 
العالم أجمع على حافة االنزالق إلي أتون حرب عالمية ثالثة في 
ظل مواصلة روسيا الحرب واإلصرار الغربي على أستنزافها 
ورفع تكلفة الحرب عليها إلي أقصى ما يمكن خاصة بعد إعالن 
مما  الروسية  األوكرانية  المفاوضات  فشل  بوتين عن  الرئيس 

يعني أستمرارية الحرب التي ال يعرف مداها إال هللا .

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

أوكرانيا...الى أين؟

أخبــار

   وافق مجلس الوزراء اللبناني على إحالة مشروع 
قانون االقتراض إلى مجلس النواب، باإلضافة إلى 
استخدام 88 مليون دوالر من حقوق السحب الخاصة 
بلبنان والمحالة لها من صندوق النقد الدولي العام 
الماضي، وذلك لتوفير 15 مليون دوالر لدعم القمح 

و13 مليون دوالر للدواء و60 مليونا للكهرباء. 
جاء ذلك ضمن قرارات اجتماع مجلس الوزراء 
الذي عقد الخميس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال 

عون وبحضور رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

المبدئي مع  االتفاق  استعراض  وتناول االجتماع 
السرية  قانون  ومشروع  الدولي  النقد  صندوق 
المصرفية، حيث ُطلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم 
الموضوع  ليعاد طرح  بعد أسبوع،  حول االتفاق 
اجتماعه  في  الوزراء  مجددا على طاولة مجلس 

األسبوع المقبل. 
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة التي يرأسها 
وزير العدل بخصوص صوامع القمح بميناء بيروت، 
وتم تكليف مجلس االنماء واالعمار اإلشراف على 

الثقافة  تكليف وزارتي  إلى  إضافة  الهدم،  عملية 
لذكرى  تخليدا  تذكاري  نصب  بإقامة  والداخلية 

شهداء الميناء. 
كما تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة 
المتعلقة  التحضيرية  التدابير  وليد نصار، التخاذ 
بزيارة قداسة البابا فرنسيس إلى لبنان خالل شهر 
الموافقة على تخصيص  تمت  كما  المقبل،  يونيو 
مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تمكينا لمباشرة 

مهامها المحددة في قانون انشائها.

   مع أن الحرب الدائرة حاليا هي بين 
روسيا وأوكرانيا وتدور رحاها على 
األراضي األوكرانية، إال أن حل هذه 
األزمة لن يتم إال بتوافق بين روسيا 
المتحدة وحلف  والواليات  من جهة، 
شمال األطلسي من جهة ثانية. والسبب 
بنفسه  بوتين  الرئيس  أن  في ذلك هو 
استدرج الغرب الى هذه األزمة عندما 
فرض شروطا على الواليات المتحدة 
تعهدا خطيا  األطلسي طالبا  والحلف 
بعدم قبول أوكرانيا في الحلف وبعدم 
مشترطا  وكذلك  الحلف شرقا،  تمدد 
تفكيك التجهيزات العسكرية التي نشرها 
الحلف على أراضي الدول التي انضمت 
اليه منذ عشرين سنة وهي كانت تابعة 
لإلتحاد السوفياتي المنحل وتقع على 

الحدود الغربية لروسيا.
تبدو حاليا غير مشجعة.  األمور كما 
فالسياسة األميركية حيال هذه األزمة 

لها أهداف ثالثة:
أوال: إضعاف روسيا وقيادتها عبر فرض 
عقوبات اقتصادية ومالية وسياسية قاسية 
للغاية على أمل أن يؤدي التردي القوي 
في األوضاع اإلقتصادية الى تحركات 
شعبية داخلية من شأنها أن تؤثر على 
بعض  يقوم  أن  أو  الروسية،  القيادة 
المقربين من الرئيس بوتين بالضغط 
عليه لتغيير سياسته تجاه أوكرانيا أو 
إلزاحته بطريقة من الطرق، أو أيضا 
الى عدم تمكن روسيا من اإلستمرار 

في تمويل هذه الحرب.
ثانيا: عزل روسيا عالميا قدر المستطاع، 
وقد ظهر ذلك الى حد ما في مجلس 
األمن وفي الجمعية العامة لألمم المتحدة 
وعبر تجميد عضوية روسيا في لجنة 
حقوق اإلنسان، كما وصلت السردية 
األميركية الى الحديث عن جرائم حرب 
الروسية بحق  القيادة  ارتكبتها  وإبادة 

الشعب األوكراني.
إطالة  الى  األميركي  السعي  ثالثا: 
العقوبات  تفعل  أن  بانتظار  الحرب 
مفعولها على الصعيد الروسي العام، 
وذلك عبر تزويد المقاومة األوكرانية 
الفعالة سواء ضد  الدفاعية  باألسلحة 
الطائرات أو ضد المدرعات، وهذا ما 
أدى ألى تعثر الهجوم الروسي وعدم 
تمكن الجيش الغازي من تحقيق أي من 
األهداف العسكرية بعد سبعة أسابيع من 
الهجوم، باستثناء تدمير منشآت مدنية 
في عدد من المدن وقتل آالف المدنيين 

وتهجير الماليين.
أما من جهة روسيا، فإنها ماضية في 
هجومها وإن ترافق ذلك مع تغيير في 
التعثر  نتيجة  الحربية  اإلستراتيجية 
في إنجاز ما سماه الرئيس بوتين عند 
بأنه “عملية عسكرية  بداية اإلجتياح 
خاصة”، وقد برز هذا التعثر باإلنسحاب 
من محيطات العاصمة والمدن الواقعة 
في الغرب األوكراني، وتكثيف الهجوم 
على منطقة الدونباس في شرق البالد 
الهجوم أفضل  حيث احتماالت نجاح 
نسبة مرتفعة من  نسبيا بسبب وجود 
السكان من أصول روسية ويؤيدون 
روسيا بصورة عامة، كما قام الرئيس 
بوتين بتعيين قائد جديد للحملة العسكرية 
على أوكرانيا، معروف بقساوته تجاه 
السكان المدنيين من خالل قيادته السابقة 
للقوات العسكرية الروسية في كل من 

الشيشان وسوريا.
ان  يمكنه  بوتين ال  الروسي  الرئيس 
قبل  أوكرانيا  من  وينسحب  يتراجع 
من  قسم  تحقيق  انتصار عبر  إعالن 

األهداف التي رسمها لما سماه “العملية 
العسكرية الخاصة”، ومنها منع أوكرانيا 
من اإلنضمام الى الناتو، وإعادتها الى 
“بيت الطاعة” الروسي، وحرمانها من 
السعي الى التوجه غربا، وكذلك تغيير 
فيها بصورة كاملة واستبدالها  القيادة 
بقيادة خاضعة للرئاسة الروسية على 

غرار ما فعله مع دولة الشيشان.
يمكنه  ال  بايدن  األميركي  والرئيس 
أن يتراجع ويقبل بجميع هذه الشروط 
واألهداف الروسية ألن قبوله بها يعني 
وله  المتحدة  للواليات  كبرى  هزيمة 
بالذات، خاصة بعد أن وصف بوتين 
بأعمال  بالقيام  واتهمه  بمجرم حرب 
إبادة، علما أن الواليات المتحدة ستشهد 
بعد أشهر انتخابات تشريعية نصفية، 
والحزب الديمقراطي الذي هو حزب 
في  جدا  ضئيلة  أكثرية  يملك  بايدن 
الكونغرس وفي حال خسر هذه اإلنتخابات 
فإن برنامجه التشريعي سيتعطل ولن 
حملته  وعود  معظم  تنفيذ  من  يتمكن 
اإلنتخابية التي أوصلته الى الرئاسة.

الحرب في  أن  التكهن  يمكن  من هنا 
أوكرانيا ستطول ، إذ حتى لو تمكن بوتين 
من السيطرة على منطقة الدونباس في 
المستقبل القريب، فإن جميع المؤشرات 
تدل على أن المقاومة األوكرانية ستستمر. 
لقد أوحى الرئيس األوكراني زيلينسكي، 
لعدم  استعداده  مناسبة،  أكثر من  في 
المضي في طلب اإلنضمام الى حلف 
الناتو، واستعداده أيضا للتفاوض مع 
الرئيس بوتين على مسألة حياد أوكرانيا 
ومستقبل منطقة الدونباس وشبه جزيرة 
القرم. ولكن بوتين لم يتجاوب إطالقا 
مع هذه المواقف، واستمر في قصف 
المدن والمدنيين، وأعلن مؤخرا أن ال 
جدوى من المفاوضات، كما أن وزير 
الغاية  أن  خارجيته الفروف صرح 
من الحرب الروسية في أوكرانيا هي 
على  األميركية  للسيطرة  حد  وضع 
العالم وإيقاف تمدد حلف شمال األطلسي 

باتجاه الشرق.
فاألمور على ما يبدو معقدة للغاية، وال 
يمكن إيجاد حل معقول إال إذا تمكن كل 
من بوتين وبايدن إعالن انتصار، ومن 
هذا المنطلق، قد يكون مفتاح الحل عبر 
بوتين  وساطة صينية بحيث يستطيع 
أن يعلن أنه، نزوال عند رغبة حليفه 
بقبول سحب  سيكتفي  فهو  الصيني، 
طلب أوكرانيا اإلنضمام الى حلف الناتو، 
وبإعطاء منطقة الدونباس استقالال ذاتيا، 
ويتفاوض مع أوكرانيا على مستقبل شبه 
جزيرة القرم التي هي أصال جزء من 
روسيا وكان الرئيس خروتشيف منحها 
ألوكرانيا في منتصف خمسينيات القرن 
الماضي، كما أن أوكرانيا تتعهد بالحياد 
على غرار فنلندا، وبذلك يسحب جيوشه 

من األراضي األوكرانية.
من جهته، يستطيع عندئذ الرئيس بايدن 
الدعم األميركي  أنه، بفضل  أن يعلن 
ألوكرانيا تمكنت هذه الدولة من صد 
أراضيها،  على  الروسي  اإلجتياح 
واستعادت استقاللها، وتمكنت من عدم 
ولم  الروسي،  للنفوذ  التام  الخضوع 
تسمح الواليات المتحدة باستبدال الرئيس 
األوكراني زيلينسكي برئيس تابع لروسيا 

كما كان يريد بوتين.
وفي حال تم التوصل الى مثل هذا الحل، 
وهمزة  أوكرانيا جسرا  تصبح  ربما 
وصل بين الغرب وروسيا بعد أن كانت 
على وشك التسبب بحرب عالمية ثالثة 
وربما بحرب نووية مدمرة للعالم بأسره.

   أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية 
المحاوالت  مقاومة  يتمكن من  العراق حتى  تعزيز سيادة 
الخارجية للتالعب بمقدراته، وقال إن “إن رؤيتي أن يكون 

العراق متنوع وديمقراطي”.
وذكر الكاظمي، في تصريحات لصحيفة “واشنطن بوست” 
األمريكية نقلتها قناة “السومرية نيوز” اإلخبارية، أن منطقتنا 
التستطيع خوض المزيد من الحروب، لذلك فنحن بحاجة 

إلى اتفاق يجلب بعض الهدوء إلى المنطقة.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن الواليات المتحدة وإيران من 
اتفاق نووي جديد كخطوة أولى نحو تخفيف  االتفاق على 

التوترات.
الدعم  استمرار  يريد  أنه  العراقي  الوزراء  رئيس  وأكد 
األمريكي، بما في ذلك وجود عسكري صغير غير قتالي ، 
للمساعدة في استقرار البالد، قائال “نحن نؤمن حقا بعالقتنا 
من  التخلص  في  ساعدتنا  كدولة  المتحدة،  الواليات  مع 

الديكتاتورية وتطوير نظامنا الديمقراطي”.
تفويض جديد كرئيس  إذا حصل على  أعماله  بشأن جدول  الكاظمي  وقال 

للوزراء، “أوال : تعزيز سيادة العراق حتى يتمكن من مقاومة المحاوالت 
الخارجية للتالعب بالبلد، وثانيا: فرض احتكار الدولة للسالح ونزع سالح 

الميليشيات، ثالثا : بحث اإلصالح االقتصادي والخصخصة”.

وبي ُمهم  راء الفلسطيني: الدعم المالي الأور رئيس الوز
في ظل الاقتطاعات الاسرائيلية من أموال المقاصة

الحكومة اللبنانية تحيل “قانون الاقتراض” للبرلمان 
وتسمح باستخدام 88 مليون دولار لدعم القمح والدواء

الكاظمي: هدفنا تعزيز سيادة العراق لمقاومة المحاولات 
الخارجية للتلاعب بمقدراته

القوات العراقية تعلن تدمير 
أكبر وكر إرهابي لتنظيم 

داعش جنوبي كركوك

على وقع التوتر.. خطة 
استيطانية كبيرة جديدة 
جنوب القدس المحتلة

كشف السجل الاجرامي لمنفذ هجوم 
بروكلين.. »مسجل خطر«

Vendredi 15 avril 2022
الجمعة 15 ابريل 2022

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que les 
scientifiques savent sur la nature et le monde 

Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple, Avoir les 
bons Conseils versez CHAQUE état, 
Trouver Reportages la possibilité.
Première session = 60 $ pour jeune          Première session pour adulte 100 $

Mail :jackleblond888@yahoo.com

بقلم: مسعود معلوف
 سفير متقاعد



الجريدة  نشرت  جريس:  فرج  القاهرة/   
الخميس،  يوم  الصادر  عددها  في  الرسمية 
قراًرا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، رقم 1342 لسنة 2022، بإصدار 
الجامعات  إنشاء  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

التكنولوجية.
جاء ذلك القرار، بعد االطالع على الدستور؛ 
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون 
رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 
المركزي  الجهاز  إنشاء  بشأن   1964 لسنة 
للتنظـيم واإلدارة؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات 
 ،1972 لسنة   49 رقم  بالقانون  الصادر 
الجامعات  قـانون  التنفيذية؛ وعلى  والئحتـه 
رقـم  بالقانون  الـصـادر  واألهليـة  الخاصـة 
التنفيذية؛ وعلى  2009، والئحته  لسنة   12
بالقانون رقم  المدنية الصادر  الخدمة  قانون 
81 لسنة 2016؛ وعلى قانون حوافز العلوم 
بالقانون  الصادر  واالبتكار  والتكنولوجيا 

رقـم 23.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرارين في عددها 
الصادر يوم الخميس، حيث أصدر الرئيس 
عبدالفتاح السيسي القرار رقم 126 لسنة 2022 
بتخصيص مساحتين من األراضي المملوكة 
وغرب  شرق  ناحية  خاصة  ملكية  للدولة 
الستخدامهما  المنيا،  محافظة  لصالح  النيل 

وذلك  المختلفة،  التنموية  المشروعات  في 
تنمية  لهيئة  المخصصة  األراضي  من  نقاًل 

واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أصدر الرئيس السيسي أيًضا القرار رقم 
127 لسنة 2022 بتخصيص 165 ألًفا و337 
فداًنا )يستزرع منها مساحة 109 آالف فدان( 
من األراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة 
ناحية محافظة المنيا، الستخدامها في مشروعات 

االستصالح واالستزراع وفًقا للقواعد والقوانين 
الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر 
الخميس، 6 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على 
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين، وذلك 
لتجنسهم بجنسيات أجنبية دون الحصول على 

إذن مسبق.

الدكتورة  استقبلت  القاهرة/ فرج جريس:   
ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور سالم بن محمد 
اإلسالمي  العالم  لمنظمة  العام  المدير  المالك 
والوفد  “إيسيسكو”  والثقافة  والعلوم  للتربية 
المرافق له لبحث أوجه التعاون المشترك بين 
بالمركز  وذلك  اإليسيسكو،  ومنظمة  مصر 
الثقافي البيئي التعليمي “بيت القاهرة” بالفسطاط.

أبدت وزيرة البيئة خالل اللقاء ترحيبها وتتطلعها 
للتعاون مع منظمة اإليسيسكو للعمل على دعم 
وتطوير وتوعية الدول والمنطقة العربية بالثقافة 
المناخية خاصة فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر 
المناخ القادم COP27 ورئاسة مجلس وزراء 
البيئة العرب فى دورته الحالية، مشيدة باألدوار 

التي تقوم بها اإليسيسكو فى هذا المجال.
وأضافت وزيرة البيئة أنه على المستوى الوطني 
الطبيعية ومواقع  المحميات  تمتلك مصر من 
منها  مناطق   ٨ يوجد  للتراث حيث  ومناطق 
موقع وادي الحيتان بالفيوم أحد مواقع التراث 
العالمية، مشيرة إلى إمكانية التعاون مع المنظمة 
فى دعم فكرة االستثمار فى المجتمعات المحلية، 
كما يتم حالًيا بمحمية الغابة المتحجرة وإدخال 
المجتمعات المحلية فى عمليات الصون ودعم 
سبل  وخلق  المحميات  فى  الطبيعية  الموارد 

للعيش المستدام لتلك المجتمعات.
وتابعت وزيرة البيئة أن اللقاء تناول التعاون بين 
الجانبين فى عدد من المجاالت منها تسجيل مواقع 
التراث الطبيعي المصرية على قائمة التراث 
في العالم اإلسالمي، والعمل على دمج شباب 
التوعية  وأنشطة  برامج  في  اإلسالمي  العالم 
وحرص  تأكيد  ظل  فى  المناخية  بالتغيرات 
السيد رئيس الجمهورية على دمج الشباب فى 

فعاليات المؤتمر.

كما دعت وزيرة البيئة المنظمة إلى المشاركة 
فى فعاليات المؤتمر من خالل المنطقة الخضراء 
للدولة المصرية بالمعرض الذي سيتم تنظيمه 
بحديقة السالم بحيث يكون هناك منصة جيدة 
لعرض أبرز البرامج واألنشطة التي تقوم بها 
المنظمة فى مجال الثقافة والتربية والبيئة والطبيعة.

من جانبه هنأ الدكتور سالم بن محمد المالك المدير 
العام لمنظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم 
والثقافة “إيسيسكو” وزيرة البيئة على اختيار 
 COP27 القادم  المناخ  لتنظيم مؤتمر  مصر 
، مبدًيا حرص المنظمة واستعدادها للمشاركة 

فى هذا المؤتمر.
واستعرض المدير عام لإليسيسكو خالل اللقاء 
أبرز البرامج التى تنفذها المنظمة فى مجال الحفاظ 

على البيئة وحمايتها، والسعى إلى 
تعزيز خطة عمل مناخية إيجابية 
لبناء مستقبل  بالدول األعضاء 
أخضر، وتعزيز الحلول والمفاهيم 
المبتكرة لحماية البيئة، من خالل 
دعم وتشجيع إنشاء المدن الذكية 
والمستدامة والمرنة، باإلضافة 
إلى رفع مستوى المهارات في 
مجال الوسائل التكنولوجية البيئية، 
لتكنولوجيا  ا تسخير  وتطوير 
الخضراء لمعالجة آثار تغير المناخ 
في مختلف القطاعات، وتشجيع 
البحث العلمي والتعاون الدولي 

في المجال البيئي.
كما تم االتفاق خالل اللقاء على 
مستوى  على  اجتماعات  عقد 
الجانبان لبلورة برامج وأنشطة 

يتم تنفيذها بشكل مشترك.

  اتهمت السفارة األوكرانية لدى القاهرة روسيا بمنع حركة 
األوكرانية،  الموانئ  والذرة في  بالقمح  أربع سفن محملة 
من بينها سفينة محملة بآالف األطنان من الذرة إلى مصر.

وأوضحت السفارة األوكرانية أن السفينة “ريفا ويند” جاهزة 
لنقل 27 ألف طن من الذرة إلى مصر، وهو ما يكفي إلطعام 

أكثر من مليون شخص لمدة شهر.
مما  األسود،  البحر  في  ألغاًما  وتابعت: “روسيا زرعت 
منع هذه السفينة من اإلبحار إلى مصر من ميناء بيفديني 

في أوكرانيا” .
وتتبع موقع “سكاي نيوز عربية” موقع السفينة المذكورة 
عبر موقع “مارين ترافيك” لرصد حركة السفن، وتبين أنها 
متوقفة مع سفينتين أخريين بموانئ في البحر األسود قرب 
مدينة أوديسا األوكرانية، فيما لم يصدر تعليق من سفارة 

روسيا لدى مصر حول األمر.
لكن روسيا اتهمت في الماضي أوكرانيا بزرع ألغام بحرية 
الدولية  المالحة  عرقلة حركة  بقصد  األسود،  البحر  في 
وتهديدها، مشيرة إلى أنها قد تصل مضيق البسفور في تركيا.
ويأتي االتهام األوكراني الجديد بعد أقل من أسبوعين على 
اتهام مماثل لروسيا، بمنع تحرك سفينة محملة بالقمح لمصر.

وقالت سفارة أوكرانيا في 5 أبريل الجاري إن روسيا منعت 
سفينة تحمل اسم )EMMAKRIS III( من التوجه إلى 

مصر، بحمولة من القمح اشترتها القاهرة.
ولكن السفارة الروسية في القاهرة، نفت حينها ذلك االتهام، 
وأكدت أن اإلدارات العسكرية األوكرانية هي المسؤولة عن 

حركة السفن في مناطق أوديسا وتشيرنومورسك.
وشددت على أن األسطول البحري الروسي يضمن حرية 
حركة السفن التجارية، وأن السلطات األوكرانية هي من 

تمنع خروج هذه السفن من الميناء.

 القاهرة/ فرج جريس: تتواصل في القاهرة مباحثات دستورية تجمع 
بين أعضاء في مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق شرق 
ليبيا مقرا له، وأعضاء في المجلس األعلى للدولة، الذي يقع مقره في 
العاصمة طرابلس، للنظر في القاعدة الدستورية لالنتخابات الليبية المرتقبة.

ومن المقرر أن تستمر المباحثات لمدة أسبوع.
وتأتي تلك المباحثات بعد مبادرة من مستشارة األمين العام لألمم المتحدة 
بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، التي كانت قد دعت إلى وضع قاعدة دستورية 
المسار  الخالف حول  لفض  الليبية، وذلك  االنتخابات  تجري عليها 

الدستوري للبالد.
وبينما تسعى بعض األطراف الليبية إلى إجراء تعديل على اإلعالن 
الدستوري، للتعجيل بإجراء االنتخابات المؤجلة منذ ديسمبر الماضي، 

يصر آخرون على ضرورة وجود دستور جديد للبالد، وهي عملية قد 
تستغرق عاما على األقل.

وكانت مستشارة األمين العام لألمم المتحدة قد قالت في حوار تلفزيوني 
مع بي بي سي إنها تلقت “استجابة إيجابية جدا” من رئيس مجلس النواب 
الليبي عقيلة صالح بشأن مبادرتها، مضيفة أن األمر اآلن ليس سوى 

مسألة الجمع بين المجلسين إلطالق المفاوضات.
وتعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة 
طريق برعاية األمم المتحدة، بسبب خالفات بين مؤسسات ليبية رسمية 

على قانوني االنتخاب، ودور القضاء في العملية االنتخابية.
ولم يتم االتفاق حتى اآلن على تاريخ جديد إلجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية ، يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانت منه ليبيا لسنوات.

 القاهرة/ فرج جريس: عقد مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، 
الخميس؛ الستعراض دراسة حول اآلثار 
في  الصرف  سعر  ارتفاع  عن  الناتجة 

موازنات الشركات.
وزير  معيط،  محمد  االجتماع  وحضر 
المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع األعمال، 
وعاصم الجزار، وزير اإلسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة 
التجارة والصناعة، ومحمد عمران، رئيس 

الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي مستهل االجتماع، أشار رئيس الوزراء 
إلى أن هدف هذا االجتماع هو استعراض 
اآلثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في 
موازنات الشركات؛ سواء القطاع العام أو 

الخاص، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية 
أعدت دراسة حول هذا الملف، نناقشها اليوم.

وفي هذا السياق، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة 
ارتفاع سعر  إنه عقب  المالية محمد عمران 
الصرف، طلبت عقد اجتماع للجنة المعايير، 
وأسفرت هذه االجتماعات عن تقديم عدد من 
المقترحات من قبل اللجنة بشكل استثنائي؛ حتى 

ال تتأثر الشركات بهذه التغيرات التي حدثت.

وأوضح أن هدف الدراسة يتمثل في وضع معالجة 
محاسبية خاصة للتعامل مع اآلثار المترتبة على 
القرار االقتصادي االستثنائي المتعلق بتحريك 

سعر الصرف.
وأضاف أن تباطؤ العديد من اقتصاديات الدول 
مزيج  إلى  أدى  الماضية  الفترة  في  الكبرى 
من ارتفاع األسعار العالمية للسلع األساسية، 
واضطراب سالسل اإلمداد وارتفاع تكاليف 
الشحن، باإلضافة إلى تقلبات األسواق المالية في 

الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت 
على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
وتابع أنه نتيجة تحريك سعر الصرف تأثرت 
التزامات كبيرة  التي لديها أرصدة  الشركات 
بالعملة األجنبية سواء قصيرة األجل أو طويلة 
األجل نتيجة إعادة ترجمة هذه األرصدة وفقا 
لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم إعداد 

دراسة للتعامل مع هذه التداعيات.

الجهاز  كشف  جريس:  فرج  القاهرة/   
المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عن ارتفاع 
حجم إنتاج الوقود شهرًيا لـ6.954 مليون طن 
خالل شهر يناير 2022 مقابل 6.896 مليون 
طن خالل شهر ديسمبر 2021، بينما كان 
حجم اإلنتاج قد بلغ 6.846 مليون طن خالل 

شهر يناير 2021.
وأشار تقرير اإلحصاء إلى ارتفاع حجم إنتاج 
الغاز الطبيعي شهريًا إلى حدود 4.484 مليون 
طن خالل شهر يناير 2022 مقابل 4.359 
العام  المناظر من  الشهر  مليون طن خالل 
السابق عليه، بينما انخفض االستهالك المحلى 
من الغاز الطبيعي لـ3.876 مليون طن خالل 
شهر يناير 2022 مقابل 3.917 مليون طن 
خالل الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وشهد إنتاج البوتاجاز قفزة جديدة ليسجل 169 
ألف طن خالل شهر يناير 2022 مقابل 156 
ألف طن خالل الشهر المناظر من العام السابق 
عليه، وارتفع االستهالك من 357.6 ألف طن 
لـ365.6 ألف طن خالل فترة المقارنة ذاتها، 

بينما خفضت مصر كميات البوتاجاز المستورد 
من 181 ألف طن خالل شهر يناير 2021 

لـ133 ألف طن خالل شهر يناير 2022.
كما ارتفع إنتاج السوالر محلًيا لـ925 ألف 
 809 مقابل   2022 يناير  طن خالل شهر 
آالف طن خالل الشهر المناظر عليه من العام 
السابق، كما ارتفع استهالك السوالر شهرًيا 
من 1115 ألف طن لـ1154 ألف طن خالل 

فترة المقارنة ذاتها.
وسجلت كمية الكهرباء المولدة شهريا 15.9 
جيجا.و.س خالل شهر ديسمبر 2021 مقابل 
15.8 جيجا.و.س خالل شهر نوفمبر 2021، 
بينما كانت كمية الكهرباء المولدة قد بلغت 15.1 
جيجا.و.س خالل شهر ديسمبر من عام 2020.

وفى المقابل، تراجعت كمية الكهرباء المستخدمة 
لـ13 جيجا.و.س خالل شهر ديسمبر 2021 
مقابل 13.5 جيجا.و.س خالل شهر نوفمبر 
2021، بينما كانت كمية الكهرباء المستخدمة 
قد بلغت 12.3 جيجا.و.س خالل شهر ديسمبر 

.2020

بقلم: تيماء الجيوش

»صالون سعيد« 
Esthétique Antoinette للسيدات و Salon Said Habouri يسعد إدارة

أن تستقبل عمالئها الكرام طوال أيام األسبوع ما عدا األحد و األثنين على عنوانها الكائن في:
345, boul. Chomedey, Local - 3, Laval Qc. H7V 3S7

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار
الرئيس السيسى يوجه بتطوير قناة السويس لتعزيز قدرتها التنافسية

ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى لـ4.4 مليون 
طن.. و%14.3 زيادة فى السولار

  تواجه النساء معضالت و صعوبات ال متناهية في حال اتخاذ 
قرار بخروجهن من عالقة تتسم بالعنف على اختالف أنواعه و 
درجاته. وغالباً تطرح هؤالء النساء أسئلة تتشابه في جوهرها 
على اختالف تواجدهن في الغرب أو الشرق ، تبدأ بما هي 
الخطوة األولى التي عليها اتخاذها في طلب المساعدة؟ من يمكنه 
مساعدتها؟  هل تغادر البيت إلى المجهول أم إلى وجهة أو منظمة 
معينة إن ُوِجدْت؟ وهل يمكن لها أن تصحب أطفالها؟ ماذا عن 
حضانتهم في نهاية المطاف؟ هل سيكفلها لها القانون؟ هل ستكون 
و إياهم في منأى عن الخطر؟ ما هي المصادر المالية التي يمكنها 
القانونية ؟ ماذا عن الحماية  االعتماد عليها وتتيح لها المساعدة 
الدائمة هل هي متوفرة ما دام الخطر قائماً؟ هل هناك من احتراٍم 

للخصوصية و الحفاظ على سرية المعلومات؟ 
بدايًة ُتعنى كندا على الصعيدين الفيدرالي و صعيد المقاطعات 
بحقوق المرأة و ضحايا العنف و هو  يُعدُّ أمراً يدخل في صلب 

استراتيجياتها و برامجها.
ُتقّدْم للضحايا يقع جانب هام منها على عاتق   الخدمات التي 
المنظمات المدنية كشريٍك أساسي فهي من حيث المبدأ تعمل مع 
األجهزة التنفيذية/ أي جهاز الشرطة/ و تتضمن مساعداٍت مركزية 
البعيد للحفاظ على سالمة الضحية و  و تبني خطة على المدى 
حمايتها و كل ما يتناول تفاصيل الحياة اليومية للبقاء من غذاٍء و 
ملبس  و ملجأ و مساعداٍت مالية مع عدم إغفال المناحي الثقافية و 
العرقية و اللغوية المتنوعة في مجتمع قائم على استقبال المهاجرين 
و الالجئين و بالتالي الحرص على تواجد الترجمة بلغات مختلفة 
لما للغة األم من أهمية في معالجة مسألة العنف و التواصل مع 
الضحية. منظمات المجتمع المدني هذه يقوم موظفوها و متطوعيها 
بالتواصل المباشر و الشخصي مع الضحية ، البحث عن الخيارات 
القائمة و ربما إحالتها إلى المحامي المختص أو إلى خدمات أخرى 

كالمساعدة المالية ….الخ. 
و لدى المنظمات الكندية بمعظمها سياسة واحدة احترام مبدأ 
الخصوصية و الحفاظ  على سرية المعلومات و عدم انتهاكها 
مهما اختلفت الذرائع إال إن أبدت المرأة الضحية موافقة مبدئية 
التبليغ عن واقعة  في تداول معلومات ملفها، و كذلك األمر في 
العنف للجهات المختصة من أجهزة شرطة، ادعاء عام و قضاء 
، فهي أي  المنظمات لديها شبكات للتعاون مع كادٍر من المحامين 
و المستشارين اللذين يرافقون الضحية في تفسير المعلومات 
القانونية و جوانبها أواًل، دراسة تأثير  القرار بتقديم شكوى رسمي 
او طلب تحقيق و اتخاذه و من ثم التوجه فعاًل بالشكوى. أكثر من 
هذا وذاك أنشأت وحدة السياسات لقضايا الضحايا في وزارة العدل 
 THE VICTIM SERVICES الكندية ، دليل خدمة الضحايا

 .)DIRECTORY)VSD
و ذلك بهدف تقديم الدعم و المساعدة الفيدراليين لمقدمي الخدمات 
بمن فيها منظمات المجتمع المدني  و األفراد و الضحايا  في عموم 
كندا. على صعيد كيبيك و مدينة مونتريال تحديداً هناك العديد  من 
، Shield Athena المنظمات على سبيل المثال و ليس الحصر

.SOS DOMESTIC VIOLENCE 
 الكثير من الدقة تصاحب عملية هذه المنظمات من بينها العناية 
المستمرة بالضحية و األطفال والتنبه إلى جوانب أخرى ذات 
أهمية بالغة ومنها  عدم استخدام المحيط االجتماعي بالضحية 
ما يسعى مرتكبي العنف الى  كوسيلة لإليذاء األوسع ، فغالباً 
استغالل وضع المرأة الُمعنفة و خلق محيط من االنحياز ضدها 
و سلبها مصداقيتها عبر الترويج آلراٍء معينة ضدها ضمن 
دائرتها االجتماعي من أفراد عائلتها إلى أقربائها إلى أصدقائها 
بل و حتى الجوار مما يدفعها إلى مزيٍد من الوضع التصادمي و 
العزلة. ناهيك في وقتنا الحاضر و ما نعاصره عن سنوات الوباء 

COVID-19 و آثاره. 
منظمة SOS  ذكرت في موقعها الرسمي أنها تلقت ما يجاوز 
ثالثمائة ألف طلب سنوياً من قبل نساء يشتكين العنف الزوجي أو 
الشريك intimate partner ))violence ) IPV((.   و أن هذا 
قد زاد بنسبة ٨٠٪ مع وباء كورونا و ما رافقه من ظروف 
استثنائية.. العملية الحسابية ستكون مثيرة للقلق إن علمنا أن هذه 
المنظمة تم تأسيسها في العام ١٩٨٧ . أي بمعنى إن كان العدد  
الوسطي هو ثالثمائة ألف سنوياً فهذا يعني ٦٠٠ ألف طلب خالل 
عامين فقط ، حقيقة الرقم ضخم و يحتاج عماًل ال يتوانى إلى حين 
تحرر المجتمع من العنف ضد المرأة. و حقيقة أخرى تُبرز أهمية 
هذه المنظمات التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع  و 
جهدها في وصول الضحية إلى الموارد و بالتالي تلبية احتياجاتهم 
على تنوعها و اختالفها في ظل الوباء و ظروف صعبة عانى 
منها مجتمعات بأكملها. طريق األلف ميل يبدأ بخطوة و أن ينتهي 
العنف ضد المرأة بكافة أشكاله و صيغه يتطلب استراتيجياٍت 
مناسبة تلحق المتغيرات االجتماعية االقتصادية و السياسية في هذا 
البلد أو ذاك. ال زال األمل مستمراً بإنهاء العنف و ال زال العمل 
دؤوباً في كندا كما في العديد من البلدان و المجتمعات المدنية في 

عدم انتهاك حقوق المرأة و صون كرامتها. 
رمضان كريم ، عيد فصٍح سعيد، و أسبوع جميل لكم جميعاً.

المرأة والخروج من دوامة العنف. 

راء بشأن قانون  الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوز
التكنولوجية الجامعات  إنشاء 

راء يستعرض الآ�ـار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف رئيس الوز
 في موازنات الشركات

وزيرة البيئة تلتقى المدير العام 
يسيسكو” وتبحث أوجه 

إ

لمنظمة “الا
التعاون المشترك

وسيا بعرقلة شحنة  أوكرانيا تتهم ر
برعاية الأمم المتحدة .. لمصر تكفي مليون شخص

القاهرة تواصل استضافة اجتماعات المسار الدستوري الليبي

Vendredi 15 avril 2022
الجمعة 15 ابريل 2022

 القاهرة/ فرج جريس: اجتمع الرئيس عبد 
الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى 
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق 

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
رئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
“متابعة  تناول  االجتماع  بأن  الجمهورية 

نشاط هيئة قناة السويس”.
على  اإلطار  هذا  في  الرئيس  اطلع  وقد 
معدالت حركة المالحة بقناة السويس، حيث 
استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة 
قناة السويس، مؤشرات نشاط حركة المالحة 
بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى اآلن، بما 
فيها أعداد السفن المارة وحجم الحموالت 
زيادة  معدالت  والتي حققت  والحاويات، 
مقارنًة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما 
يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة 

وكذلك االرتفاع في اإليرادات.

لسويس  ا ة  قنا هيئة  رئيس  عرض  كما 
للمجرى  الجنوبي  القطاع  تطوير  محاور 
المالحة  حركة  لتحسين  للقناة  المالحي 
باإلضافة  لها،  العابرة  الدولية  والتجارة 
إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري 
حفر  وكراكات  قاطرات  من  يضمه  وما 
ولنشات اإلرشاد، وكذا جهود التنسيق مع 
التعاون  وكالة  خاصة  الدوليين  الشركاء 
الدولي اليابانية “جايكا” لبحث سبل التعاون 
مع الجانب الياباني فيما يخص نشاط هيئة 

قناة السويس.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد باالستمرار 
في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار 
استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها 
لتعزيز  وذلك  مرافقها،  وكافة  المالحي 
السويس  لقناة  المتفردة  والمكانة  التنافسية 

على مستوى حركة التجارة العالمية.



Vendredi 15 avril 2022 
الجمعة 15 ابريل 2022 



    من هنا يجب أن نبدأ ، وبعدها سنعود إلى الوراء الستقراء تاريخ الحياة 
اإلنسانية في المغرب وفي جل الدول العربية ، والعالمية أيضا ، لنرى كيف 
، ولنرى كيف ولماذا  فقدناها اآلن  المشرقة  ، وكيف  اللحظات  تلك  عشنا 
فقدناها ؟؟ وكيف تغيرت حياة اإلنسان العربي والمسلم من الكرامة إلى العبث 
رب بكل  ُد خارج الّسِ واالنحطاط بشتى تجلياته ؟؟ ولماذا أصبح اإلنسان يغّرِ
وحشية  وأنانية ، وبكل انحطاط خلقي ، وكيف أصبح مهووساً بالدنيا يتناسى 
المبادئ واألخالق المتجذرة في دينه اإلسالمي الحنيف ؟؟ وكيف يحيد عن 

الصراط المستقيم دون خوف من هللا عز وجل ..؟؟ 
باألمس حلت لعنة الحرب الروسية على أوكرانيا ، فما فتئنا نستشرق األمل 
أي  فيروس “ كورونا “ على مستوى عدم ظهور  انخفاض خطورة  في 
متحور جديد ، وأيضا انخفاض حاالت اإلصابات والوفيات في العالم ، حتى 
بدت لعنة  هذه الحرب التي تنذر باحتمال اندالع حرب عالمية ثالثة في أي 
َسة  للتحالفات  لحظة  بسبب أي انفالت أو ردة فعل من القوى العظمى المؤّسِ
المضادة للنظام الروسي كالواليات المتحدة األمريكية وأروبا الغربية على 
وجه الخصوص ، ونحن نعيش في خضم هذه األحداث ، انبرت عدة مشاكل 

اقتصادية وسياسية ، وَعمَّ الغالء في معظم دول العالم بسبب تداخل  التجارة 
العالمية في شبكة معقدة ، مثل الغاز والنفط والحبوب وغيرها 

وجد  واألكرانية  الروسية  الجامعات  في  الدراسي  المستوى  على  وحتى 
العديد من الطلبة أنفسهم فجأة تحت رحمة القصف الروسي أو التخلي عن 
استكمال الدراسة والعودة إلى أوطانهم  ، ومن بين هؤالء الطلبة المغاربة 
وأبنائها  المغربية  الحكومة  بين  تام  تنسيق  بعد  األم  الوطن  إلى  عاد  من 
المغربية  الملكية  للخطوط  بتسخير خط جوي  ، وذلك  أوكرانيا  في  الطلبة 
التي أعادت الراغبين في العودة إلى بالدهم في هذه الظروف الصعبة التي 

يمرون منها .. 
وبمجرد هذه العودة بدأ التفكير في مستقبل هؤالء الطلبة من أجل إدماجهم 
الحق  بهذا  الفور  المغربية على  الدولة  ، ورحبت  المغربية  الجامعات  في 
المشروع لهم ، خاصة أن أغلبهم قضى أكثر من ثالث سنوات على األقل 
الدكتوراة  على  والحصول  الصحة  مجال  كان  وحيث   ، الطب  كلية  في 
في  المغاربة  الطلبة  لمعظم  األساسي  الهدف  األسنان هو  الطب وطب  في 
ر ، لكن  أوكرانيا ، فإن مسألة إدماجهم في كليات الطب والصيدلة أمر ُمَيسَّ

إخوانهم  الكبرى هو خروج  الصدمة 
ب  لمغر ا في  لمقيمين  ا لطلبة  ا
هذه  في  تسجيلهم  رفض  بصوت 
الجامعات ، وهو األمر الذي خلَّف 
الذين  المغاربة  كل  لدى  صدمة 
 ، المنحط  التصرف  لهذا  تفاجؤوا 

وهو التصرف الغريب عن شيم المغاربة وأخالقهم .. 
صحيح أن هذا الرفض ال قيمة له من حيث التأثير على قرار تسجيل الطلبة 
العائدين إلى وطنهم فراراً من مخاطر الحرب الروسية األوكرانية ، ألنه 
االخالق  مستوى  على  لكن   ، المشروع  حقهم  ألنه  تسجيلهم  َتمَّ  قد  أصال 
الجامعات  في  وإدماجهم  المغاربة  إخوانه  لعودة  لكل طالب رافض  نقول 
المغربية – نقول لهؤالء جميعا – إن تصرفهم فيه قلة حياء ، وفيه وقاحة 
نقول عاش  أصيل  مغربي  ولكل   .. مبررة  غير  وحقد وحسد وضغينة   ،
 .. الداخل والخارج  أبنائه في  أباً لكل  الوطن  .. وعاش  التضامن والتآخي 

رمضان كريم .. ودمتم بود 

مزاًدا خالل  نظم معرض سوثبي    
الشهر الماضي، وتم بيع العديد من القطع 
والتي منها، مجموعة  والتراثية  األثرية 
بالد  بين  المبرمة  للمعاهدات  ملخصات 
فارس وبريطانيا وفرنسا وروسيا، أعدت 
من قبل فروخ خان غفاري، بالد فارس، 

طهران.
منتصف  إلى  الوثائق  هذه  تاريخ  يعود 
التاسع عشر، ويقدر ثمنها ما بين  القرن 
7000 إلى 10 آالف جنيها استرلينيا، وتم 

بيعها بـ 6 آالف جنيه استرلينى.

لمعاهدات  ا من  نسخ  لوثائق  ا تضم 
وروسيا  فرنسا  مع  إيران  وقعتها  التي 
القرن  من  األول  النصف  في  وإنجلترا 
التاسع عشر، مما يوفر نظرة ثاقبة مثيرة 
لالهتمام للعالقات الدبلوماسية والتجارية 
العالم،  بقية  مع  قاجار  إلمبراطورية 
إيران  بين  الملخصات معاهدة  ويتضمن 
ونابليون موقعة في فينكلشتاين ومؤرخة 
م   08  1807-  / هـ   1222 في صفر 
ميرزا   محمد  الفارسي  السفير  قبل  من 
رضا خان وهيوز ماريت وموريس دي 

تاليران.
توقيعها  تم  كما يضم معاهدة مع روسيا 
جولستان  قرية  في   1813 أكتوبر  في 
الفارسية األولى  الروسية  للحرب  نتيجة 
ومعاهدات مختلفة مع إنجلترا ، تم تسمية 
العديد من اإلنجليز بما في ذلك السيد أليس 
 12 الموقعة في  المعاهدة  )المذكورة في 
ذي الحجة 1229 هـ / 25 نوفمبر 1813 
م( ، السيد جونسون والسير جون ماكنيل 

عام 1841.
يذكر أن دار سوذبي للمزادات أو سوذبيز 

رابع  Sotheby’s(  هي  )باإلنجليزية: 
أقدم دار مزاد في العالم مع 90 موقعا في 
40 بلدا. أسس في عام 1744 في لندن. 
المنشآ وحاليا أمريكي المركز،  إنجليزي 
نيويورك.  مدينة  في  األساسي  مقره 
الفنون  أكبر سماسرة  يعتبر سوذبيز من 
الجميلة والزخرفية، المجوهرات والعقار 
استثمارات سوذبيز  وتقسم  والمقتنيات. 
وبيع.  تمويل  مزادات،  أجزاء:  لثالثة 
الخدمات  الشركة من  وتتراوح خدمات 

الفنية للمبيعات الخاصة.

.. هكذا  المولد بال حمص  طلعنا من     
نطقت شفاة اغلب المصريين الشرفاء بعد 
العالم  المهين من تصفيات كأس  الخروج 
يد  .. علي  2022  والتي ستقام في قطر 
المنتخب السنغالي .. وهذا ليس تقليل منهم 
بل هم فريق محترم منظم .. يلعب كرة سلسة 
ارقي  في  المحترفة  النجوم  به كوكبة من 
دوريات اوروبا .. ويكفي ان العبهم ساديو 
في  مو صالح  العرب  فخر  زميل  ماني 
فريق ليفربول … قدم مستوي مميز ارضي 
جماهيره التي تقدره .. علي عكس صالح 
الذي خذل الجميع بالمستوى الذي ظهر به 
في مشاركاته المختلفة مع منتخب بالده … 
الشعب  المصريين وليس كل  اغلب  لماذا 
المتبقي  الفصيل  ببساطة ألن  اإلجابة   …
وهم الجماهير الحمراء .. ال يهمها المنتخب 
.. األهم عندها هو فريقها تحت  المصري 
الجميع( …  فوق  االهلي   ( مقيت  شعار 
فريقها الذي تخدمه منظومة رياضة فاسدة 

تدير الرياضة المصرية لصالح االحمر .. 
بق  لسا ا لمنتخب  ا مدرب  علينا  خرج 
اقيل من  الذي  البدري..  االهالوي حسام 
منصبه اثر العروض المتدهورة .. بعد ان 
جنيه  المليون  علي  قارب  راتب  تقاضي 
شهرًيا لمدة سنتين.. بتصريح مثير للسخرية 
االتحاد  رئيس  مجاهد  احمد  ان  ..قال 
المصري وبمعاونة الكابتن شوبير اجبروه 
علي عدم خوض مباريات ودية مقررة من 
االتحاد الدولي حتي ال تتعارض مع مصلحة 
مباريات االهلي في بطولة اندية العالم .. مما 
اوقع مصر للتصنيف الثاني ومن ثم لعبت 
مع السنغال كمستوي اول والمباراة الفاصلة 

في اراضيها .. 
هذه الجماهير الحمراء التي ال تحترم السالم 

الوطني المصري .. وال حساب لها ..
هذه الجماهير الحمراء في مباراة السنغال 
بسب  قامت  تشجع مصر  ان  بدل  الهامة 
النادي االسماعيلي و العبيه .. العبيه الذين 
بسببهم حصل االهلي علي بطوالت كثيرة .. 

وال حساب لها ..
وزير  ان  تعلم  الحمراء..  الجماهير  هذه 
ناديهم واقال  السابق كشف فساد  الرياضة 
الخروج  .. وكان جزاؤه..  ادارتهم  مجلس 

من التشكيل الوزاري وعودة المجلس .. وال 
حساب لها ..

ان وزير  تعلم   .. الحمراء  الجماهير  هذه 
الشارع  بأن  آخر صرح  سابق  رياضة 
المصري ينام فرحاً لما االهلي بيكسب بإي 

طريقة … وال حساب لها ..
ان وزير  تعلم   .. الحمراء  الجماهير  هذه 
رئيس  لمنزل  ذهب   .. الحالي  الرياضة 
األهلي يترجاه ان يلعب مباراة الجونة في 
الدوري ولكنه لم يحترم الوزير و رفض .. 

وال حساب لها ..
هذه الجماهير الحمراء… تعلم ان الدواعي 
االمنية تخدم فريقها .. و تصرح له بحضور 
جماهيري كبير في مبارياته الهامة … وكذا 
المصري صرحت  المنتخب  مباراة  يوم 
بدخول ٦٠ الف مشجع .. لكن مع الزمالك 
في مباراته المصيرية امام الوداد المغربي 
فقط خمسة االف مشجع .. وال حساب لها ..

هذه الجماهير الحمراء.. تعلم ام المنظومة 
العام  مصر  كأس  بطولة  الغت  الفاسدة 
الماضي 2021.. ألن االهلي رفض يلعب 
 .. الهزيمة  من  بيراميدز خوفاً  فريق  مع 
النهائية..  للمباراة  الزمالك قد وصل  وكان 

وال حساب لها..
الحكام  تعلم ان  الحمراء…  الجماهير  هذه 
والمخرجين و المعلقين والقنوات الرياضية 
يعملون لصالح فريقهم االحمر فقط … وال 

حساب لها..
اليوم .. و بعد مرارة االحساس الذي تعرض 
تدَّخل  له اغلبية الشعب المصري مطلوب 
حاسم و مدوي من الدولة .. باقصاء اعضاء 
الفاسدة واسماؤهم معروفة  المنظومة  تلك 

للجميع .. اقصاء ابدي .
الرياضة  منافسات  الي  العدالة  عودة 
المصرية.. باعتبار ان كل االندية سواسية 

بشبابها االكفاء ..
الرياضة  في  القبطي  العنصر  ادخال 
المصرية كونهم ابناء الوطن الغالي مصر ..
تشكيل لجنة حكام اجانب الدارة المنافسات 

الرياضية في مصر ..
رفع شعار .. مصر اواًل و أخيرآ.. عاشت 

مصر ابية برجالها االحرار .. 
تحيا مصر… تحيا مصر.. تحيا مصر 

      في العصور القديمة، كان الزجاج نادًرا و سلعة ذات قيمة عالية، 
حيث أن من يعرفون كيفية تصنيعه يمتلكون تكنولوجيا قوية.

واآلثار التي اُكتشفت في مصر شرق دلتا النيل تُشير إلى أن الزجاج ُصنع 
من مواد أولية في حوالي 1250 ق.م. اآلثار ُعثرعليها في موقع لعاصمة 
الفرعون رمسيس الثاني. والبقايا َكشفت عن أقدم موقع معروف لصناعة 

الزجاج في أنحاء العالم والذي أُرخ على أنه من العصر البرونزي.
االكتشاف أشار إلى – وألول مرة – الطرق الُمسخدمة في صناعة الزجاج 

القديم.
جزيرة  في  الزجاجية  للمنتجات  اكتشاف  أقدم  ثاني  كان 
رودس في اليونان، أُرخت في حوالي 200 ق.م  )بعد أكثر 

من ألف سنة من المنتجات الزجاجية للمصريين القدماء(.
والترصيع،  الخرز  التمائم،  في  الزجاج  استخدام  بجانب 
كانت هناك محاوالت الستخدامه في مشاريع أكثر طموًحا.
التشكيل  الزجاج بطريقة قوالب  القديمة، ُصنع  وفي مصر 

والقطع على البارد. كانت طريقة قوالب التشكيل )أو تشكيل النواة( تقنية 
مهمة في صناعة الزجاج في مصر والتي ُهجرت بسبب تقديم تقنية النفخ 

في العصر الروماني.
ُعرفت أدوات وخامات صناعة الزجاج بعد السنة التالية من 3 سنوات في 
التنقيب في منطقة القناطر، وهي موقع حكم رمسيس الثاني. االكتشافات 
كانت  عندما  مصر  حكم  والذي  الثاني،  رمسيس  عصر  في  أٌرخت 

إمبراطورية ذات قوة.
والتي  األولية،  المواد  الصنع.  إلى مرحلتين من عملية  اآلثار  وأشارت 

تتضمن السليكا ورماد النبات، كانت تُحرق في أوعية بيضاوية  والتي من 
الُمحتمل أنها إعادة استخدام لجرار الخمرة. ثم يُسحق الخليط ويُغسل قبل 

يُصهر في  ثم  الملونات،  وضع 
قوالب أُسطوانية الشكل، لتُشكل 

سبائك الزجاج المستديرة.
إلى ورش  ُتنقل  السبائك  وهذه 
حيث الحرفيين المهرة يصنعون 
والعناصر  العطور  زجاجات 

الزخرفية، مثل ترصيع األثاث 
والُحلّي الثمينة.

النفيسة  المصنوعة نصف  القديم من األحجار  المصري  الزجاج  ويُعتبر 
الملكي  التحكم  تحت  كانت  الغالب  في  والتي  وثمينة،  بديعة  وهي خامة 

وتهدى لخاصة رجال الدولة.
وانحدرت صناعة الزجاج بعد عصر األسرة الـ 21 )946-1096 ق.م( و 
أٌحييت من جديد أثناء حكم األسرة الـ26 )525-664 ق.م( ولكنها استمرت 

في االنحدار.

بقلم : على أبودشيش 
خبير اآلثار المصرية 
وعضو اتحاد األثريين

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

فقط.. 
المرضى! يطلقون 

صـدمة الـوطن و الــوطنيَّة .. 

معرض سوثيب تبيع وثائق يرجع تاريخها لمنتصف القرن الـ 19

شعر: نسرين حبيب

     Vendredi 15 avril 2022
الجمعة 15 ابريل 2022

بجذع  مقيداً  كان  أن حماراً  يُروى        
شجرة.. 

  رأى الشيطان ذلك، ورأى أن الحمار بقيده 
قيده،  من  بتحريره  فقام  حراً؛  كمثله  ليس 

وجعله حراً طليقاً يهيم على وجهه!
   رأى الحمار زرعاً أخضر في باحة بيت 
قريب، أثار شهيته، واندفع نحوه قاصداً اياه، 

ليأكل منه!
المنزل  زوجة صاحب  أطلت  وبينما     
اتلف  قد  الحمار  نافذة غرفتها، شاهدت  من 

أزهار حديقتها، ويأكل من ثمار أشجارها!
   غضبت السيدة من فعل الحمار، وأخذت 
فسقط  النار،  بندقية زوجها، وأطلقت عليه 

مضرجاً بدمائه!
اطالق  السيدة على صوت  جار     هرع 
برصاصة  سقط  وقد  حماره  فرأى  النار، 
أطلقتها السيدة، فاستشاط غضباً، وقام بالرد 

عليها برصاصة أردتها قتيلة!
   سمع زوج السيدة بما حصل.. وعاد إلى 
فقام بدوره  بيته، فوجد زوجته جثة هامدة، 

منه وصرعه  تمكن  بمطاردة جاره، حتى 
قتياًل!

القاتل،  الشجار  القبض على أطراف  تم     
من قبل الشرطة، وأحالت معهم، الشيطان، 

كواحد منهم، إلى القضاء!
عما  سأله  القاضي،  إلى  دخل  وعندما     

حصل؟..
   أجاب: لم أفعل شئ.. فقط أطلقت الحمار!
الحمار  فليس على  بريئاً،  الحمار    خرج 

حرج!
   وزج صاحب المنزل بالسجن!

   ومن يومها، والناس تقول: إذا أردت أن 
تخرب بلداً، فقط أطلق الحمير!

أتباع هذا  الفكرة ال تموت، وألن     وألن 
الشيطان ُكثّر، فهم يطلقون ما يُطلق عليهم: 
أينما  األقباط  ليقتلوا  نفسيون”،  “مرضى 
أدركوهم، ووجدوهم، وظفروا  أي  ثقفوهم 

بهم!
   وال عقاب.. فليس على المريض حرج!...

حالة ميؤوس منها

للّزوال بنا  ترنو  متحّركة  ِرماٌل 

َمحال ال  متحّركة  رمااًل  ُنقاوُم  ونحُن 

الخيال قّوة يف مقاومة  لنا وال  ال حوَل 

النَّوال يف  الّشكَّ  َلِكِن  منُه  محالة  ال  انصهارنا 

وسؤال سؤال  بألِف  ُتغِرُقنا  العشِق  نهوُر 

الِجدال تيِه  يف  فَتمينا  تسلكنا  الّشّك  دروب 

االحتامل أكيُد  لجزٍر  مّد  من  عبوُرنا 

والوصال. فراِقنا  بني  ما  َيفصل  َحريٍر  فخيُط 

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك
  غابت مع غروب الشمس تلك التي كنت احسبها آمال للفرد وهو في سن 
إحساسي وخاطري عند  في  توسوس  الذكريات  قليل من  منه  بقي  الشباب 

المنام وأسرح في بحر األحالم.
كانت شمس النهار تشرق بعد صراع مع الليالي والهواجس تتسابق لتأخذ 
من عمري أجمل األيام والليالي أحسبها تراقبني وتزودني بأسعد األوقات 
مع نشاطي ورفقة األحباب التي ملئت قلبي بالحب واإلخالص وما رسمته 

ألكون أسعد النساء.
أريد  ما  لتحقيق  السريع  الزمان  في عجلة  وأنا  الحلم  يكبر  يوم  بعد  يوماً 
وأحصل على الكفاءة العلمية العالية إلدارة مؤسسة مديرة مكتب، او متجر 

كبير....
كانت األحالم في طريقها الى النجاح، حصلت على شهادة الثانوية العامة، 
دخلت الجامعة وبذلت جهوداً في الليل والنهار )على قول المثل من طلب 
العال سهر الليالي( ترفعت ونلت الدرجة الممتازة وحصلت على الماجستير 
الجرثومية  المختبرات  في  اعمل  ان  المالئم  الظرف  وكان  العلوم  في 

والتحاليل الطبية .....
)ماري  نفسي  كفاءتي وحسبت  يقل جدارة عن  ال  لي شاب  تقدم  عام  بعد 
الدوالب  بدأ  وهنا  اوالداً  به رزقنا  أحلم  ما كنت  كوري وزوجها( وحققت 
يدور بعكس األماني لسوء الحال أن طفلتي كان نموها بطيء بعد عرضها 
على اإلخصائي ومعاينتها شرح لي الطبيب انها تعاني من مرض التوحد، 
وانقلبت حياتي وخيم عليها الحزن والكآبة مما انعكس على االسرة جميعا 
أذوب  وأنا  سنة  بعد  سنة  طفلتي،  هو  الوحيد  وهمي  بإهمالي،  ووظيفتي 
الطبيب  راجعت  فرح،  وال  شهية  ال  وهزيلة  منهكة  الماء،  في  كالملح 
تتغير حالتي  ولم  الفحوصات والصور  وأشرف على عالجي وإجراء كل 
هو  السريري  والتشخيص  األسوأ  الى  لكن  طفلتي  على  وخوفي  النفسية 
وقلبي  ابنتي  الوحيد  وهمي  تضيع  أحالمي  وكانت  له،  دواء  ال  مرض 
يعتصر ألماً شاخصة أمام صورة السيدة العذراء أتضرع في صالتي لكي 
تتحقق معجزة شفائي وبقائي بقرب طفلتي وعائلتي متسائلة هل القدر له في 

ترتيب حياتي وإيماني الكبير دوما في هللا ؟

جاءني  والعذاب  األلم  من  شهور  بعد 
كاهن الكنيسة وبين يديه الكتاب المقدس 

ليبارك المنزل والعائلة بالصالة والمياه المقدسة حيث الحظ بدموع العذراء 
مريم ترشح زيتا وتابع الصالة وبإصبعه مسح الدموع لتزرع دموع جديدة، 
حينها التفت نحوي قائال ال تخافي يا ابنتي انت بخير وشفاءك قريب بإذن 
تنهمر كشالل مع  الصورة جاثية على ركبتي ودموعي  تقربت من  الرب 

رجفة وقشعريرة تنتابني ودوار لم أشعر به وغبت عن الوعي.
إلجراء  جديد  من  المستشفى  الى  تحولت  المستوصف  في  إسعافي  بعد 
الفحوصات كانت المفاجئة والدهشة ما أظهرته نتائج الصور والتحاليل، ثم 
التفت الدكتور بعد اطالعه على النتائج قائال، انت في صحة جيدة وأحسن 
ارتسمت   ... حياتك  على  اي خطر  يوجد  ال  والصور  التحاليل  كل  حال 
قادر  بقدرة  النفسية  تغيرت حالتي  للحياة،  بعيون فرحة  البسمة على شفتي 
بعودتي الى منزلي نشيطة قوية امام العائلة لتعود سعادتي لطبيعتها برعاية 
اسرتي وإمكاني متابعة عملي بالشركة وإيماني القوي بأن هللا هو الشافي...

إنه  جون ماكفي من مواليد عام ١٩٤٥ وتوفي  عام ٢٠٢١ مشنوقا    
الكمبيوتر  برمجة  ودرس  إنكلترا  في  ولد   . أسبانيا  في  سجنه  غرفة  في 
في  الواليات المتحدة وإخترع  عام  ١٩٨٧ برنامج مضاض لفايروسات 
الكمبيوتر ؛  ما من أحد يجهل أهمية هذا البرنامج الذي يوقف فايروسات 
لتسويق  أسس شركة  ؛  الكمبيوتر  برامج  وتدمر  تعطل  مغامرون  يدسها 
أميركي  في آخر  بمائة مليون دوالر  باع  شركته وإختراعه  ثم  برنامجه 
تسعينيات القرن الماضي ثم بيع اإلختراع إلى شركة إينتيل  عام  ٢٠١٠ 

بمبلغ ٧،٦٨  بيليون دوالر.
ترشح  لرئاسة جمهورية الواليات المتحدة عن حزب األحرار المتطرفين 
لدورتين ٢٠١٢ و ٠١٦ وعندما سألته الصحافة ما هي مؤهالتك لترأس ٢ 
وأنا  تقنية سيريالية  القادمة ستكون  العالمية  الحرب  دولة عظمى جاوب: 
أتقن هذا العلم أكثر من  أي مرشح  مثل دونالد ترامب أو هيالري كلينتون 

؛ والرئاسة األميركية في المستقبل بحاجة إلى علماء مثلي .
قناعاته في الحرية ال حدود لها ؛  يقول أنا ال أريد أن أدفع ضريبة لتصرف 
دراستي  وكلفتني  درست  لقد   ، الدولة  بهم  لتعتني    ، للمحتاجبن  طعاما 
للدولة محاسبتي.   يحق  تعبي  وال  من  نقودي  وأمواال طائلة،  هائال  جهدا 
عندما  صدر أمر مالحقته  من  الدوائر المالية هرب إلى  بيليز في أميركا 

؛  ، مخدرات  أسلحة مختلفة    : بال حدود   الوسطى وعاش حياة خالعية 
كحول ونساء إلخ ..  زوجة رسمية ودرزينة فتيات …

؛   والضجيج  العواء  دائمي  الكلبان  وكان  الكبير  الحجم  من  كلبين  إقتنى  
  . بخَمارة  الشبيه  مجتمعه  ومن  األسلحة  من  خافوا  لكنهم  الجيران  إشتكى 
إستفاق  صباح  يوم ووجد الكلبين دون حركة وبعد الفحص تبين أن الموت 
الذي   الجيران  أحد  الشرطة جثة  أيام معدودة وجدت  بعد    . التسمم  نتيجة 
كان على  خصام  مع  ماكفي  وأحد المعترضين على الصخب والضجيج 
،  توجهت الشكوك نحو ماكفي بأنه القاتل وبدأ التحقيق بالجريمة واتهمت 
على  يحصل  لن  وأنه  بخطر  نفسه   وجد  الذي  بالجريمة  ماكفي  السلطة 

عدالة في بيليز! 
فجأة إختفى مع عشيرته الخالعية  .

وأمن  أيام   لعدة  الشاطىء  رمال  تحت  نفسه  دفن  أنه  التفتيش  بعد  تبين 
طريقة  للتنفس،  عندما شعر أن التفتيش عليه توقف قام من قبره وهرب 
في  تنقل  ثم  كولورادو  إلى   وغادر  البعيد  للسفر  قد جهزه  كان  يخت  في 
عدة واليات في الواليات المتحدة إلى أن  غادر إلى جزيرة  كوبا  ثم إلى 
الدومينيكان ومنها إستطاع الهرب إلى أسبانيا.  ال يخفى شيئا على رجال 
أمن الواليات المتحدة ،  لهم عيون وآذان  ومخبرين في كل بقاع األرض، 

لترسله  أسبانيا  في  السلطات  إعتقلته 
إلى الواليات المتحدة  يملك ماال كافيا ليكلٍف أعظم المحامين  للدفاع عنه 
وليوقفوا أمر الترحيل ؛ لكن  القضاء حكم  بإعادته إلى الواليات المتحدة. 
وفي يوم في الصباح قدم عمال السجن ومعهم وجبة الفطور وفوجئوا بجثته 

معلقة  والحبل ملفوفا على رقبته  ..
الزوجة  أعتبرها  التي  قالت زوجته  منتحرا …   مات  بأنه  التقرير  صدر 
ليجابه  كفاية  قوي  بأنه  متأكدة  وهي  قتله  وتم  مؤامرة  إنها  الرسمية  

الصعوبات ويستحيل أن يضعف لينتحر...
لدى  سؤاله ما هو عدد أطفالك؟ قال إن له ٤٧ إبنا وإبنة أعمارهم بين ١٦ 

و ٤٥  وله  ٦١ حفيدا  وعددا من أبناء األحفاد  .
له   للسيطرة على من حوله …   قدرة   وله  الشخصية   قوي  أنه  قيل عنه 
ما يقارب  مليون تابعا على التويتر وجميعهم  متأثرين  بمبادئه التحررية 
الشاذة . ليس له أصدقاء ؛  إستغل كل من رافقه ؛ قال : هناك شبح  يريد 

أن يتحكم بمستقبلي الغير موجود ...
ما  ؛   السجن جثته  في ثالجة   إدارة  يوم  ٢٣-٦-٢٠٢١ ووضعت  توفي 
تزال الجثة في أسبانيا تطالب بها زوجته وإحدى بناته  للتشريح ولمعرفة 

سبب الوفاة . 

مصر و المونديال 

بدعوى  القذرة  األجسام  تضرب  أن  الطاهرة  األجسام  حق  من  ليس   1-
امتالكها تفويضاََ من الرب ، فليس من حق الذهب أن يُهين التراب .

-2 عندما تصبح لدينا درجة الفزع ونحن نهرب من الوهم أعلى من درجة 
فإننا نكون في أسوأ لحظات  الراحة ونحن نحاول الوصول إلى الحقيقة ، 

حياتنا على اإلطالق .
-3 حين تذكر كلمة التطرف ستكون الكلمة التي تليها هي الكراهية والكلمة 
التي تلي الكراهية هي العنف وبعدها يتوقف الكالم ليجد السالح له مكاناً بين 

ثالثة أشرار ) التطرف ، الكراهية ، العنف ( .
إجابة  أول  فإن  ؟  بالعنف والكراهية  التطرف  يرتبط  لماذا   : إذا سألنا   -  4

سوف تصل إلى مسامعنا هي ألن العنف نفسه تطرف وكراهية .

عادل عطية

مخترع  مضاض  فايروس الكمبيوتر 
هرب من الضرائب األميركية وانتحر في أسبانيا

بقلم: سليم خليل صـــدق
 أو لا تصـــدق...

بقلم :  أمال مظهر

الشافي هو اإليمان بالله

الزجاج يف مصر القديمة 

بقلم: خالد بنيصغي



 

  ما هي شكوى شعرة في العين؟
-1 عادة يشكو المريض المصاب بمرض 

الشعرة من وخز بالعين
من  ونسمع   .. وتدميع  إحمرار  مع   2-
المريض هذه العبارة: عيني بها شعرة .. 

إنها تشك دائما.
-3 وهكذا يشكو المريض من األلم الشديد 

بالعين نتيجه لالحتكاك المستمر.
-4  فإذا أهمل العالج فإن الشعرة تسبب 
.. وهذه قد تسبب قرحة  بالقرنية  جروحاً 
في  التأثير  ويكون   .. ثم سحابه  بالقرنية 

النهاية على قوة اإلبصار.
العالج: 

وهكذا يصبح من الضروري العالج فور 
السريع  فالعالج  متاعب..  بأي  اإلحساس 
يمنع حدوث مضاعفات خطيرة .. كما أنه 
في نفس الوقت يريح المريض من ألم يمكن 

التخلص منه.
هناك من يقول إن عالج هذه الحالة يمكن أن 
يكون بإزالة هذه الشعرة الملتوية بالملقاط، 
والواقع أننا ال يمكن أن نسمي ذلك عالجاً 
للحالة .. فهذا اإلجراء ال يزيد على كونه 

إجراء مؤقتاً.
أما العالج الصحيح فإننا أمام هذه االحتماالت:
قلياًل  الطبيعة  الرموش غير  إذا كان عدد 
جداً .. فيمكن  إزالة هذه الرموش باستخدام 
جهاز خاص.. وقد أطلق على هذه العملية 

عبارة “عالج الشعرة بالكهرباء”.
عالج الشعرة بالكهرباء:

-1 وهنا يجب أن نعرف حقيقة مهمة هذا 
ال  الطريقة  بهذه  تزال  التي  الرموش  أن 
تعود إلى الظهور مرة أخرى.. ولكن هذه 
الطريق ال يمكن استخدامها إذا كان عدد 
.. ألنه كما  الرموش غير الطبيعية كبيراً 
ذكرنا .. ال تعود الرموش التي تمت إزالتها 
إلى الظهور وهكذا إذا كان عدد الرموش 
كبيراً يكون معنى ذلك أن المريض سيفقد 

رموشه.
الحالة  هذه  في  العالج  يكون  وهكذا   2-
اسم “عملية  أطلق عليها  بعملية جراحية 
الشعرة”، في هذه العملية يتم إصالح وضع 
المتاعب.. وال  .. وهكذا تختفي  الرموش 

تحدث المضاعفات.
-3 ولكن قد تعود الشعرة مرة أخرى بعد 
العالج  العملية.. وهنا يصبح  إجراء هذه 
هو إجراء عملية تسمى “عملية الترقيع”، 
وهذه العملية توفر للمريض الراحة التي 

يبحث عنها والسالمة لعينه.
بقى في آخر األمر سؤال طريف يسمعه 
طبيب العيون .. إننا نصف الشخص المختل 
العقل بأن عنده شعرة.. فهل هناك عالقة 
بين اختالل العقل وحدوث هذا المرض .. 

شعرة بالعين؟
الجواب: ال .. وأقرب مثال لهذا الموضوع 
هو هذا االختالف الكبير بين شقة الخبز .. 

وشقة البطيخ .. والشقة التي نسكن فيها.
عملية الحرص وتوخي الحذر من :

أعراض بسيطة تؤدي إلى أخطار كبيرة
وهناك النوع الذي يستوجب الحرص الشديد 
.. والتنبه الكامل ألي تغيير يحدث بالعين .. 
فالمريض قد ال يشكو من أعراض واضحة 
وصريحة .. ولكن من أعراض طفيفة ال 
يكتشفها إال المريض المدقق الحريص.. ومع 
ذلك ورغم بساطة األعراض يسرق المرض 
النور من العين ويقودها في طريق الظالم.

ما هي هذه األعراض؟
القدرة  العين في  من هذه األعراض بطء 
على التكيف للظالم، فإذا دخل الشخص في 
مكان مظلم احتاج إلى وقت طويل قبل أن 

يستطيع تمييز ما حوله من أشياء..
إلى  المريض  يحتاج  الوقت  نفس  وفي 
.. ومرات..  القراءة مرات  نظارة  تغيير 
فكل نظارة تصبح بعد فترة قصيرة غير 

مريحة وغير مناسبة.
وقد يحدث أن يجد المريض نفسه غير قادر 
على تمييز األشياء الموجودة حوله بكيانها 
كله، فهو يرى الجزء األعلى من األشياء 
.. وال يرى الجزء األسفل.. وقد يصاحب 
العين..  بثقل  مستمر  إحساس  أيضا  ذلك 

مع ألم خفيف.
إن هذه األعراض قد ال تلفت نظر الكثيرين 
بالرغم من وجودها.. وال يمكن التأكد من 
بقياس  إال  العين من هذه األحوال  سالمة 
ضغط العين.. وعمل اختبار لميدان النظر 
عند أخصائي العيون .. والعالج ممكن في 

حالة التبكير بالتشخيص.
هذه  بإتباع  عليك  مهمة..  نصيحة   12

النصائح التالية كي تحافظ على نظرك..
للمحافظة على  النصائح  إذا ما هي هذه 

عينيك من المياه الزرقاء؟
الكالم اآلن إلى األصحاء.. وإلى مرضى 
المياه الزرقاء أيضا.. إنه تلخيص لكل ما 
يطلبه الطبيب منك لحماية عينيك من خطر 

المياه الزرقاء.

إذا رأيت  فوراً  العيون  إلى طبيب  اذهب 
ألواناً حول مصادر النور.

تجنب بقدر اإلمكان اإلثارة والغضب والقلق 
واليأس والخوف .. فهذه العوامل قد تزيد 

ضغط العين..
انتظام  .. واحرص على  اإلمساك  تجنب 

أمعائك.
تجنب الياقة المحكمة على العنق والمالبس 
الضيقة و”الكورسيه” بالنسبة للسيدات .. 

وكذلك األحزمة..
حاول تنشيط الدورة الدموية باستمرار .. 
ودون إجهاد.. ورياضة المشي مفيدة في 

هذا المجال.
حافظ على نظافة وسالمة أسنانك .. وتجنب 

إصابات البرد ما أمكن.
اإلقالل من تعاطي الشاي والقهوة والمشروبات 

الروحية خير لك على الدوام.
مراعاة تهوية حجرة النوم .. ومن الخير أن 
تكون درجة الحرارة فيها معتدلة على الدوام.
 .. اإلمكان  بقدر  المظلمة  األماكن  تجنب 
واالبتعاد عن مشاهدة أفالم السينما والتلفزيون 

المثيرة والمحزنة.
عدم استعمال أي عالج للعين دون استشارة 
الطبيب... فبعض األدوية قد تسبب ضرراً 

بالغاً للعين.
الفحص الطبي الكامل كل عام.

نفسك  .. وعرض  الطبيب  تعليمات  اتباع 
عليه مرة ثانية في الموعد الذي يحدده لك.

االستجماتيزم
االستجماتيزم، كلمة قد تثير في نفس سامعها 
الكثير من الخوف والهلع مثلها في ذلك مثل 
كثير من االصطالحات الطبية، ولكن ما 
الحيلة؟ كثيراً ما يضطر الطبيب للنطق بها 
ولذلك فال يمر يوم على طبيب عيون دون 

أن يسأل ما هو االستجماتيزم؟
ففي العين الطبيعية، تتجمع أشعة الضوء 
المتوازية الساقطة على العين في نقطة على 
الشبكية، أما في حالة اإلستجماتيزم وهو 
عيب آخر من عيوب انكسار العين – فال 
يمكن أن تتجمع مثل هذه األشعة في نقطة 
على الشبكية، بل تتجمع على شكل خط، 
أو شكل بيضاوي أو دائري ولذا فالصورة 

ال تبدو واضحة.

 ولنا تكملة في العدد القادم

        تمر األيام والسنوات و كأن ما 
حدث فى الرابع و العشرين من شهر أبريل 
عام 1915 كان أمس تدق األجراس فى 
بهو الكنائس األرمنية لتعلن عن الذكرى 
المائة  لمذابح األرمن ذلك  السابعة بعد 
الشعب القوى  المثابر الذى تعرض خالل 
المذبح إلى  تدمير متعمد للتراث الثقافي 
؛ فأرمينيا بلد الثقافة العريقة هى المتحف 
المفتوح في الهواء الطلق و وادي آرارات 
هو القاعة الرئيسية لذلك المتحف، وقتها 
لم يكتف األتراك بطمث و تغيير المعالم 
الثقافية فقط بل والدينية والتاريخية أيًضا 
حيث تم تدمير الكنائس واألديرة األرمنية 
في حين تحول بعضها إلى مساجد ودمرت 
المقابر األرمنية، في العديد من المدن ،فقد 
عانى األرمن في ظل الحكم العثماني من 
الضرائب الباهظة والتمييز و الهجمات 
المسلحة، حتى أنهم كانوا ال يستطيعون 
اإلدالء بشهاداتهم في المحكمة بالنيابة عن 
أنفسهم ، و في أواخر القرن 19 تأثرت 
السياسة المتزايدة بتراجع اإلمبراطورية 
العثمانية ، و مع صحوة األرمن توجت سلسلة 
من المجازر في جميع أنحاء المحافظات 
األرمنية في 1896-1894. ، كان آخر 
سفك للدماء مكانه في أضنة حيث 30000 
أرمني فقدوا حياتهم بعد مقاومة يائسة؛ 
بينما قدمت الحرب العالمية األولى فرصة 
جيدة للحكومة العثمانية “الشباب األتراك 
لحل المشكلة ، ففي عام 1915 أمر توجيها 
عسكريا سريا لالعتقال واإلعدام الفوري 
لزعماء الطائفة األرمنية، كان يتم فصل 
رجال األرمن الذين يخدمون في الجيش 

العثماني من باقي الجيش أثناء الراحة و 
يتم ذبحهم ، بعدها قررت حكومة اسطنبول 
ترحيل السكان األرمن، وقد سار االرمن 
في البلدات والقرى في صحاري سوريا 
وبالد ما بين النهرين والجزيرة العربيةو 
العديد  القسري عانى  الترحيل  أثناء  فى 
حتى الموت ،فكانوا يطعنون بالحراب ، 
و يدفنوا أحياء في الحفر ، وغرقوا في 
األنهار ، وقطع رؤسهم و اغتصاب و 
خطف الحريم انتهت باإلنهاك الحراري 
مليون   1.5 لقى حوالى  فقد  والمجاعة، 
األولى  المذبحة  هذه  في  شخص حتفهم 
أخرى  موجة  فحدثت   .20 القرن  من 
)1918(. شوشي  باكو  المذابح في  من 

)1920( وغيرها.
وهرب بعضهم إلى مصر التى لقد كانت 
عبر التاريخ صاحبة أدوار إنسانية رائعة 
دوًما في ردود أفعالها عقب حدوث مثل 
تلك الكوارث ، وهي  دائًما المالذ األمن 
لكل من لجاء إليها ، فقد استقبلت جموع 
طعنات  من  بحمايتهم  وقامت  األرمن 
الغادرين ؛ كانت هى الوطن البديل لمن 
لم تسعهم اوطانهم في ظروف تاريخية ما 
،و حتى ال يخدعك قائل بأن تلك القصص 
نسج  أحداث من  و  هى مجرد روايات 
الخيال كأنها مشاهد من أعمال درامية أو 
سينمائية ال تمت للواقع بأى صلة ، يبقى 
أثبات على بشاعة  دليل و  التوثيق خير 
األحداث حيث توجد ماليين الوثائق التى 
أرسلها الدبلوماسيون الغربيون باألستانة 
والواليات العثمانية إلى وزراء الخارجية 
التابعين لها: بريطانيا، الواليات المتحدة، 

فرنسا، ألمانيا، النمسا، روسيا وغيرها. 
ما  بلحظة  لحظة  توثق  الوثائق  وهذه 
جرى لألرمن من انتهاكات واضطهادات 
ومالحقات وتعذيب واغتصابات. باختصار، 
األتراك  ألحقها  التى  المآسى  كل  توثق 
واألكراد بالشعب األرمنى األعزل. وفى 
العالم العربى عموًما ومصر خصوًصا، 
آالف الشواهد الدالة على فظاعة الجرم 
التركى بحق األرمن واإلنسانية، يوجد 
سيل من الصحف العربية التى سجلت يوًما 
بيوم آالم األرمن والمذابح التى تعرضوا 
لها حتى انتهت باإلبادة فى عام 1915. 
ويكفى تصفح جريدة “األهرام” منذ أن 
صدرت فى 5 أغسطس 1876 حتى نهاية 
مؤتمر لوزان 1923 ليدرك بنفسه حجم 
الكوارث التى أصابت األرمن، كما جاء 
بالصفحة األولى من الجريدة المصرية “ 
اللطائف المصورة “  فى العدد المائة و 
ثالثة و ثمانون لعام 1918 تتكلم الصحيفة 
في صفحتها األولى عن أهوال المذابح 
األرمنية األخيرة و نشرت الصحيفة عدة 
قصص من أحداث حدثت مع أناس أرمن 
الصحيفة  ذكرت  المذابح.و  إحدى  في 
في عنوانها عبارة المذابح األخيرة ألن 
المذابح كانت متكررة بشكل متسلسل في 
فترات عدة أولها مذابح الحميدية و التي 
كانت قبل ١٩٠٠ أي ١٨٩٤-١٨٩٦و 
بعدها مذابح الكبرى في ١٩١٥ و التي 
استمرت حتى قدوم أتاتورك إلى الحكم 
و هذه المذابح خالل هذه الحقبة الزمنية 
الجماعية  اإلبادة  عبارة  عليها  يطلق 
قرابة  ضحيتها  راح  التي  و  األرمني 

مليونين من االبرياء .
   كما كان هناك أيًضا الّكتاب األحرار 
والشرفاء الذين رفضوا انتهاك اإلنسانية 
بهذه الصورة النكراء، نذكر من هؤالء 
مصطفى لطفى المنفلوطى الذى كتب فى 
النظرات “ال همجية فى اإلسالم”، ولى 
الدين يكن التركي الجنس العربى الهوية 
فكرى  والمعلوم،  المجهول  كتب  الذى 
أباظة الضاحك الباكي “سليم البشري” 
فتوى  الشريف  األزهر  الجامع  شيخ 
بتحريم قتل األرمن ألن هذا يلحق العار 
اإلسالمى  والدين  والمسلمين،  باإلسالم 
الحنيف ليس به أى نص يحض على قتل 
المخالفين فى الدين. وفى نوفمبر 1916، 
كتاب  القاهرية  المقطم  أصدرت جريدة 
المحامى السورى فايز الغصين وعنوانه 
المذابح فى أرمينيا، وهو أول كتاب فى 
المذابح ويفضح  بتحدث عن هذه  العالم 
االنتهاكات التركية، ويبرئ اإلسالم من 
الحض على ارتكاب المذابح واإلبادات فى 
حق البشر األبرياء ، ال تزال وقائع تلك 
األحداث تلقي بظاللها على عالقات أنقرة 
الخارجية حاملة في طياتها آالم ومعاناة 
الشعب األرميني ؛ إلى أن بدأت تركيا 
إلعادة  موسكو  في  محادثات  وأرمينيا 
فتح  أمل  على  بينهما  العالقات  تطبيع 
بين  دبلوماسية  وإقامة عالقات  الحدود 
الجانبين  الحدودية على  المناطق  سكان 
إعادة بث  في  األمل  المفاوضات  تبعث 
الحياة فيها ؛ فهل يتسنى لهم العيش فى 
أمان اآلن بعد كل هذه األهوال و األلم و 
الكوابيس التى عاشها األطفال و الكبار؟!

  أنتم الذين تتطلعون اآلن علي رسالتي ، ما 
تزالون أحياء ، لكن أنا الذي كتبتها أكون منذ 
وقت ليس بالقليل ، قد رحلت إلي قاع الظالل 

القاتمة ..
إلي زوجات  كنا خمسة أصدقاء ، باإلضافة 
أربعة منا ، فقد كان من بينهم صديقي المقرب 
لم يتزوج بعد  ، وكنا نحرص علي اإلجتماع 
الذي أملكه في ضاحية  الفخم  القصر  داخل 
المدينة كل عطلة أسبوعية ، نجلس متجاورين 
المعتق  النبيذ األحمر  حول بضعة زجاجات 
المقبالت والمشهيات وعلي رأسها  ، وأواني 
وأطباق   ، السويسرية  األمنتال  جبن  قطع 
التي يستبدلها الخدم كلما فرغت ،  الطعام 
وعلي الضوء الخافت للمصابيح المعلقة علي 
الحوائط التي  كانت تضئ إنهماكنا المفرط في 

إحتساء الشراب وتناول الطعام ..
الوقت ، تنسحب زوجاتنا   وبمرور بعض 
النساء في  إلي غرفة جانبية لممارسة هواية 
أخبار  آخر  وذكر  النكات  وإلقاء  الدردشة 
مجتمع  فضائح  من  يستجد  وما  الموضة  
الصفوة ، وغيرها من األخبار المثيرة، يطلقن 
خاللها ضحكات مرحة أو مكتومة وأحياناً 
صاخبة أو هيستيرية ، وكانت زوجتي أكثرهن 
بينما كنت مع  جمااًل وجاذبية بال منازع ، 
لنسلي  إلي مائدة مستديرة ،  ننتقل  أصدقائي 
نتراهن في  لم نكن  الكوتشينة ،  بلعب  أنفسنا 
له  بالتصفيق  الفائز  نكافئ  كنا  بل  البداية  
وتبادل األنخاب في صحته وعلي إسمه ، 
الجلسات األسبوعية ، وجدنا  ولكن بمرور 
أن إضفاء جو من اإلثارة والتحدي يستلزم 
بمبالغ رمزية علي األقل تكون من  المراهنة 
حق الفائز .. ومع إحتدام المنافسة والمضاربة 
، أخذت مبالغ الرهان تزداد وتتضخم ، ولم ال 
، فقد كنا جميعاً من رجال األعمال المرموقين 

ذوى الثروات الطائلة والغني الفاحش.. 
وفي إحدي األمسيات األسبوعية ، بدأنا اللعب 
قلب كل  ، وفي  الكوتشينة  أوراق  بتوزيع 
المقرب  إقترح صديقي  للفوز ،  منا حماس 
نقود !! وكنا  الرهان بكل ما في جيوبنا من 
النبيذ إلتخاذ قراراً  قد إحتسينا ما يكفي من 
متهوراً كهذا بالموافقة ، وكنا منجذبين لمسايرة 
بدأنا جولة  المقرب ، وهكذا  إقتراح صديقي 
اللعب ، كنت أحسب أن الحظ بجانبي ، لكنني 
خسرت كما كانت الخسارة من  نصيب باقي 
أصدقائي عدا صديقي المقرب الذي فاز وجمع 
المائدة  النقود بكلتا يديه وذراعيه من فوق 
 .. النصر  وهو يضحك في غرور ضحكة 

لم أوفه حق قدره  إنني  إليه وعلمت  نظرت 
في إتقانه اللعب ، ولكني تعلقت بأهداب حظي 
وعاندت نفسي ، فعندما تأهب صديقي المقرب 
لمغادرة المائدة المستديرة بعد أن إنسحب باقي 
اللعب ، طلبت منه الجلوس  األصدقاء من 
بأني سأربح  لثقتي  معي  اللعب  ومواصلة 
الجولة الثانية  .. سألني صديقي المقرب مشفقاً 
:- علي ماذا ستراهن هذه المرة ؟ أجبته :- علي 
أقيم  فقد كنت  فيه !!  نتواجد  الذي  القصر  هذا 
.. ساد الصمت  أنا وزوجتي في قصر آخر 
المكان وتسمرت األنظار علي وجه صديقي 
ليشاهدن ماذا  الزوجات  المقرب ، وهرعت 
.. نظر صديقي  يحدث وهن في قمة اإلثارة 
المشدوهات مختااًل  وهو في قمة  النساء  إلي 
النشوة، ثم رمقني وومضت عيناه  وقال لي:-
هيا يا صديقي نخوض معاً جولة أخري ممتعة 
!!  كانت الخسارة من نصيبي للمرة الثانية ، 
وأحس الجميع أني سقطت في دوامة الفشل ، 
المائدة  فيه :- لن نغادر هذه  عندئذ صرخت 
حتي نلعب جولة أخيرة ، وسأراهن معك علي 
أقيم فيه ، وإذا كسبت  الذي  قصري اآلخر 
الرهان، ساسترد منك كل ما خسرته .. وافق 
للمرة  الحظ  المقرب ، ولم يحالفني  صديقي 
الثالثه وسط ذهول الحاضرين !! وكرجل 
بالتنازل عن  يحترم كلمته حررت له عقداً 
..  أمسك صديقي  أملكهما   الذين  القصرين 
بلهفة وأخفاه بسرعة في جيب  العقد  المقرب 
سترته ، ثم طلب مني الحديث علي إنفراد في 
.. قال لي وعلي وجهه أسي  غرفة مجاورة 
لم أكن أتوقع خسارتك هذه يا  مصطنع :- 
أرجو  اقدم لك عرضاً  لكني  العزيز،  صديقي 
القصرين  قبلته ستسترد  تتفهمه ، وإذا  أن 
باإلضافة إلي خاتم ثمين من الماس هدية 
لزوجتك الحسناء .. سألته عما يقصد ، أجاب 
ليلة واحدة فقط  بصوت خافت :- أن أقضي 
مع زوجتك !! ، وأرجوك  ال تتعجل في 
الرد ، فأنت صديق مقرب أحترمه ، كان 
يمكنني إغوائها دون أن تعلم ، ولكني وضعت 
صداقتنا الطويلة فوق كل إعتبار ، ولنبقي 
بيننا سواء وافقت أم لم توافق  هذا األمر سراً 
لقد   .. باإلهانة  بتمعن وشعرت  إليه  .. نظرت 
فاز بهما ولم أحزن  تحملت خسارة  قصرين 
باللعب ، ولكن حين  ، فقد كان هذا قراري 
التفكير في خدش شرفي  إلي  به األمر  وصل 
له كلمة تهديٍد  لم أوجه   .. أنتقم  ، أقسمت أن 
واحدة أو أقدم له سبباً يجعله يرتاب في حسن 
نيتي، بل سارعت باإلبتسام في وجهه، وهو ال 

يتصور أن ابتسامتي هذه ، لم تكن إال ابتسامة 
التفكير في القضاء عليه ، وهكذا وعدته بالرد 
علي عرضه خالل يومين علي األكثر إلقناع 
المقرب رجل أعمال  .. كان صديقي  زوجتي 
ناجح ، وقد كان يفخر كذلك بأنه خبير ذواقه 
المعتقة ، وكان في  الجبن  أنواع  في مختلف 
ثقة ، فقررت أن  ذلك صادقاً ومشورته محل 
الذي أعتق  إنتقامي في سرداب قصري  أنفذ 
الفاخرة علي سبيل  الجبن  أنواع  فيه عدد من 
التجارة فيها ، وكنت قد أعددت العدة للتخلص 
التالي لهذه  اليوم  منه بخطة محكمة ، وفي 
بالقرب من منزله  قابلت صديقي  األمسية ، 
الذي سعيت  أنا  ، ولم يكن ذلك صدفة ، بل 
بالغة  إليها ، وقد حياني ورحب بي بحرارة 
، وبالطبع أعلم سبب ذلك !!.. قلت له :- هل 
العزيز إلعطائي  أيها الصديق  عندك وقت 
مشورة ؟ أجاب:- عن أي شي تقصد؟ قلت 
لقد استوردت ألول مرة منذ بضعة  له :- 
اسابيع ، أقراص جبنة إيطالية الصنع ونوعها 
باراميجيانو- ريجيانو وقد خزنتها في سرداب 
لتعتيقها ، هل عندك وقت لفحصها  قصري 
وتذوقها ؟  إلني دفعت فيها مبلغًا ضخماً 
وأخاف أال  تكون أصلية المنشأ ، وقد أردت 
إليك إلني  باليقين ، فلجأت  أن أحسم شّكي 
أعلم أنك ذواقه محترف ، أجابني ضاحكاً 
إنتفخت أوداجه : يسرني ذلك يا صديقي  وقد 
النوع ، وبالرغم من  ،أنا أعرف هذا  العزيز 
إنشغالي ببضعة مقابالت عمل اليوم ، إال إني 
لمنزلك  بنا نذهب  لتلبية طلبك ، هيا  سأؤجلها 
، وما كنت أحسب  ،  مشيت معه مسروراً 
أني سأتمكن من دعوته لمنزلي بهذه السهولة 
القصر  يفتح من خارج  للسرداب باب  .. كان 
البضائع ، وباب سري من  إلدخال وإخراج 
داخل القصر له غطاء حديدي مغلق بقفل 
وتغطيه عدد من البالطات سهلة الخلع  للتموية 
وبنفس شكل باقي بالطات األرضية ، ويغطي 
القصر  ذلك كله سجادة فاخرة ، ولم يكن في 
أحد من الخدم فقد أمرتهم أن يغادروا القصر 
لمدة ستة أيام ، عدا حارس القصر الذي يشغل 
غرفة خارجه . إجتهدت أن أدخل القصر 
الحارس ، ودلفنا  مع صديقي بدون أن يرانا 
حيث توجد فوهه السرداب ،  أزلنا البالطات 
الحديدي ونزلنا  الغطاء  القفل من  وحررت 
سلمًا طوياًل ملتويا ووصلنا في آخره إلي 
يتفرع منه حجرات بها أرفف  رواق طويل 
الجبن ، كان في كل  أقراص  موضوع عليها 
الجبن منها األمنتال والشيدر  حجرة نوع من 

فلمنك  وااليدام  والغرغنزوال  والروكفور 
جداً،  السرداب فسيحاً ورطباً  .. كان  وغيرها 
وبدأ صديقي يسعل وقال لي: أعذرني فعندي 
حساسية من األماكن الرطبة ، قلت له هيا بنا 
نعود فال ينبغي أن أتسبب في معاناتك وتدهور 
صحتك .. لكنه أصر علي إكمال المهمة فقدمت 
بتثاقل والتفت نحوي  له ذراعي فمال عليها 
بعينين منطفئتين ، ومشينا مسافة طويلة داخل 
السرداب ، وفجأة إنقطعت الكهرباء وإنطفأت 
الجدران ، فأخرجت  المثبتة علي  المصابيح 
كشافين إضاءة .. سألني صديقي وهو يسعل: 
الباراميجيانو -ريجيانو ؟  أين هي أقراص 
إنها علي بعد خطوات ،   ، إقتربنا  لقد  أجبته: 
تقدم قلياًل إلي األمام متعثر الخطي ، فإستدرت 
نحوه بسرعة وأخرجت من مالبسي زجاجه 
رذاذ مخدر وأفرغتها علي وجهه .. نظر إلي 
مصدوماً وومضت عيناه بضياء موحش ووقع 
علي األرض ، فتشت مالبسه وعثرت علي 
عقد التنازل عن القصرين ، ثم كبلته بالسالسل 
واألقفال ، وسحبته إلي ركن قصي وراء 
أرفف مكتظة بأقراص الجبن وإنتظرت ريثما 
لتحلم  له: - سأتركك هنا  إسترد وعيه وقلت 
بزوجتي يا صديقي ، ثم أخرجت من مالبسي 
زجاجة صغيرة بها سم زعاف وأفرغت ما 
تقلصات وجهه  فيها عنوة في حلقه ، راقبت 
وقلت له : فلترقد بسالم .. سمعت منه صرخة 

أنين خافتة ، وخيم بعد ذلك صمت عصي .. 
الحياة وصمت  هناك لحظة فارقة بين زخم 
إنها لحظة رهيبة تقع بين دقات  الموت ، 
القلب المتباطئة وإستسالم القلب وخموده، تذبل 

بعدها كل مظاهر الحياة وتؤول إلي  أفول ..
الحديدي  الغطاء  إلي  الفور  علي  هرعت 
الحسبان ،  لم يكن في  للسرداب إلكتشف ما 
فقد وجدته مغلقاً بالقفل ، جن جنوني وطرقت 
علي الغطاء بكلتا يدي وأنا أصرخ وال مجيب 
، خمنت أن الحارس الملعون كان يطمئن علي 
القصر كما تعود ، أو كان يحضر شيئًامن 
ليأكله ، وإكتشف عند مغادرته أن  المطبخ  
غطاء السرداب مفتوح ، وربما نادي علي أحد 
قد يكون بالداخل قبل أن يغلقه بالقفل .. ويغلق 
الحياة .. بكشاف اإلضاءة  أي أمل لي في 
الذي يخفت ، بحثت بال جدوي عن  ونوره 
زجاجة ماء ألروي بها عطشي ، أدركت أني 
سأموت ال محالة إلني لن أصمد ألسبوع واحد 
بدون ماء ، وهكذا كتبت رسالتي هذه ألعترف 
.. صديقي  إقترفته في حق صديقي  فيها عما 

المقرب !!

العالناتكم 
في الرسالة

514 961 0777    450 972 1414
elressalanews@.gmail.com     www.el-ressala.com

شعر: صباح غريب

شعر : 
عباس شعبان

الصداع وعيون األطفالوماذا بعد أن صارت أحالم األطفال كوابيًسا؟!

سنين عمري تكون ماشية

وأنا عايشة ومش عايشة

ودمعة ع الجبين ماشية

تقولي ضحكتك أوهام

بجّد حرام !!

بجّد حرام !!

يطول ليلي

وال تسمع مواويلي

تتوه الّراحة

وتكتر م الهموم شيلي

بجّد حرام !

تستيقظ قبل الجميع..
هي ريم في نومها 

تتفقد الكل 
من الكبير إلى الرضيع 

وكأنها ال تنام ...
 قلبها.. يطمئن إذا نام  الجميع

استيقظت .. وأوقدت 
نارها لتصنع خبزا طازجا

يأكله الجميع 
وهي آخر من يأكل 

وتأكل بعدما أكل الجميع 
لم نلتفت حينها لهذا الكم من الحب   

اآلن كل ذلك نفتقده 
وفرصتنا  الكبرى  تضيع 

زهرتي ،زهرة تنثر عطرها 
 وكالنسمات في فصل الربيع 

هي ظلنا في الصحراء 
خيمتنا عند المطر 

 هي ضوء الشمس تنشر دفئها 

تبدد الظلمات وتطرد كل صقيع...
ترى !!

هل انقرض هذا النوع الرفيع!
وبتنا بال رحمات ، بال عطف 

وال سد منيع!       
   هي في جنات الخلد تحجز قصرها 

في ضيافة الرحمن الواحد 
المجيب السميع 

ما همها كل ما قاست ،،
ولو في األرض ضيعها الجميع 
في طريقها  نحو المكان اآلمن 
فهذا هو الوعد من الرحمن 

ومن وعد الرحمن 
فهو حتما لن يضيع 

تلك أمهات خلت 
مع اعتذاري للجميع ..

هي مثل الطير 
تستيقظ قبل الجميع. ...

بقلم :  نعمة هللا رياض

بقلم :  چاكلين جرجس 

“بجد حرام “
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صمـت المــوت ...

 

يوسف زمكحل   همسـات

إذا كنت أنت الريح فأنا األعصار
عندما تدخل مدينة الحب تعود طفاًل تحب كل األشياء

لكي تتحمل مشقات الحياة تمسك باألمل والنوم والضحك
ال شئ حقيقي وثابت في الحياة حتى نحن

الحب أحياناً ندفع فيه ثمناً باهظاً وجهد خارق
مهما كنت قوياً هناك دائماً من هو نقطة ضعفك

آخر ما يستخدمه  المحب هو عقله
لن يقاسمك أحد أوجاعك

دائماً  الطيبة  المرأة  طيبة ولكن  دائماً  ليست  الجميلة  المرأة 
جميلة )أنيس منصور(

من كلماتي : ياما قلوب مّرت علّيا .. ياما عيون شاورت إلّيا 
.. والحب ياما أترجي فّيا .. ويقولي تعالى تعالى لّيا .. كنت 
خايف من عذابه .. كنت خايف من صحابه  .. لغاية ما لقيتك 
في يوم ياحبيبي .. والشوق معاك قدام عينيا  .. بتغيرلي كل 
حياتي .. بتحيي آمالي وتسعد أوقاتي .. خليتني أعيش تاني 

بحبك .. ولقيتني أتمنى دايماً قربك .

هي مثل الطير 

البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة جنوب آسيا بـ%6.6 في 2022

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

إلجمالي  توقعاته  من  األربعاء،  الدولي،  البنك  خّفض    
الجاري  العام  خالل  آسيا  جنوب  منطقة  في  المحلي  الناتج 
لتصل إلى ٦.٦% في 2٠22 و٦.3% في 2٠23، لتنخفض 

بنسبة ١% مقارنة بتوقعات يناير.
وأوضحت مجموعة البنك الدولي، في بيان اليوم، أن النمو 
وأبطأ  بالفعل،  وهش  متكافئ  غير  سيكون  آسيا  جنوب  في 
مما كان متوقًعا في السابق بسبب آثار الحرب في أوكرانيا 

والتحديات االقتصادية المستمرة.
في  ارتفاع  من  بالفعل  آسيا  جنوب  بلدان  تُعاني 
القطاعات  في  وضعف  األساسية  السلع  أسعار 
إلى  أوكرانيا  في  الحرب  ستؤدي  فيما  المالية، 
تضخيم هذه التحديات ما يتسبب في زيادة التضخم 
الحساب  أرصدة  وتدهور  المالي  العجز  وزيادة 

الجاري.
جنوب  منطقة  تواجه 
متعددة  آسيا صدمات 
العامين  خالل 
في  بما  الماضيين، 
السلبية  اآلثار  ذلك 
كوفيد-١٩،  لجائحة 
هارتويج  ويقول 

شيفر، نائب رئيس البنك الدولي 
إلى  “نظًرا  آسيا  جنوب  لمنطقة 
التحديات التي تواجهها المنطقة، 

النقدية  في سياساتها  بعناية  التخطيط  إلى  الحكومات  تحتاج 
األشخاص  وحماية  الخارجية  الصدمات  لمواجهة  والمالية 
أخضر  لنمو  الضرورية  األسس  إرساء  مع  ضعًفا،  األشد 

ومرن وشامل”.



   قد يتفاجأ البعض عند ارتداء المالبس الداكنة 
بظهور بعض القشرة على الكتفين مما يتسبب لهم فى 
الشعور بالحرج أمام اآلخرين، ولعالج هذه المشكلة، 
نستعرض وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر 
من خالل اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع 

.”today“
وصفة الشاى األخضر

يجب مزج الشاي األخضر مع زيت النعناع العطري 
والخل األبيض وتدليك فروة الرأس بالمزيج لمدة 
خمس دقائق، ثم غسل الشعر بشامبو وبلسم خالي من 
الكبريتات ، وتساعد هذه الوصفة فى التخلص من 
قشرة الشعر، الحتواء الشاي األخضر وزيت النعناع 
العطري على مضادات األكسدة وخصائص مضادة 
للميكروبات، والتي تعزز من صحة فروة الرأس 

وترطب الشعر حتى ال يكون جافًا.
خل التفاح

يجب تخفيف خل التفاح بكميات متساوية من الماء، و 

استخدام هذا الخليط كبديل للشامبو، حيث يساعد خل 
التفاح فى القضاء على الفطريات التي قد تسبب فى 
قشرة الرأس، ويخفف من الحكة و يساعد في تهدئة 

قشرة الرأس.
زيت جوز الهند مع زيت شجرة الشاي

يجب مزج خمس إلى 10 قطرات من زيت شجرة 
الشاي مع خمس مالعق كبيرة من زيت جوز الهند، 

ووضع المزيج على فروة الرأس ليالً ثم غسل الشعر 
التالى، أو يترك لمدة 30 دقيقة ثم  فى صباح اليوم 

يغسل الشعر.
عصير الليمون

يجب تدليك الشعر بملعقتين كبيرتين من عصير 
الليمون وتركه لمدة دقيقة، ثم مزج ملعقة صغيرة من 
الليمون وكوب من الماء، ثم شطف الشعر  عصير 
بالماء مع تكرار هذه الوصفة بشكل يومى للحصول 
على نتيجة إيجابية وهى التخلص من قشرة الرأس 

نهائياً مع مرور الوقت.
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وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر

أفضل أطعمة لتحسين الهضم في رمضان

فوائد مشروب قمر الدين في رمضان لا تدعييها تفوتك

الفساتين    القت صيحة 
السواريه مع األكمام المنفوخة 
رواجاً كبيراً وترافقنا من الصيف 
الماضي وتبرز بقوة في هذا 
الصيف 2022، وهذه من 
الصيحات التي تمنحِك »لوك« 
مختلفاً ومميزاً في إطاللتك غير 
التقليدية، وهذه تناسب المرأة 
الجذابة التي تحب االختالف 
في هذا  معاً  . ونستعرض 
األلبوم عدة أفكار للمرأة صاحبة 
األسلوب الجذاب لموديالت 
فساتين سواريه بأكمام منفوخة 
لتستوحي الفستان األنسب لِك في 

أقرب إطاللة ممكنة.
التقليدي  للمرأة صاحبة األسلوب غير 
والتي تحب الفساتين الالفتة للنظر، 
اخترنا لِك فستان سهرة من عالمة 
Rick Dusi المصنوع من القماش 
باللون البرتقالي الفاتح، والمصمم بأكمام 
منفوخة وطويلة بالكشكش بشكل جذاب، 
وجاء برقبة دائرية وفتحة أمامية مع 
جيوب أمامية واسعة عند جانبي الخصر 
وصممت التنورة بقّصة طويلة وضيقة، 
وجاء بأشكال مربعة ودوائر باللون 

البرتقالي الفاتح والداكن .
إلطاللة كالسيكية وعصرية تناسب 
الحفالت والمناسبات، يمكنِك ارتداء 
اناكيكي  عالمة  من  الفستان  هذا 

Annakiki المصنوع من القماش الالمع باللون األسود، حيث ُصمم بأكمام منفوخة 
وأكتاف عريضة منفوخة، مع قّصة الصدر المفتوحة على حرف V والرقبة على شكل نجمة، 

وصممت التنورة بقّصة طويلة ضيقة مع ذيل طويل ومنسدل بأسلوب راٍق .
قدمت عالمة أندروا جي ان Andrew GN العديد من موديالت الفساتين المصممة بأكمام 
منفوخة بألوان ُمنعشة وأنيقة، وقد أعجبنا هذا الفستان المصمم من قماش الساتان باللون األزرق 

الفاتح حيث ُصمم بأكمام طويلة منفوخة وأساور أكمام ضيقة، وصممت التنورة 
قصيرة مع الرقبة دائرية، وجاء الفستان بخرز ملون باللون البرتقالي واألخضر واألزرق الفاتح 
بتصميم راٍق على كتف واحد، مع حزام عريض من القماش عند الخصر ومزين بإبزيم بالخرز 

الدائري الملون .
إذا كنِت تبحثين عن فستان بأكمام منفوخة لمناسبات حفالت الزفاف يمكنك االستعانة بهذا التصميم 

شوجي  تاداشي  عالمة  من 
Tadashi shoji لفستان طويل مصنوع من قماش 
الدانتيل باللون األوف وايت حيث ُصمم بأكمام 
منفوخة وأساور ضيقة مصممة بالشراشيب القصيرة والدانتيل، وصممت برقبة دائرية مغلقة 
ومزينة بخطوط عريضة ذهبية، وصمم عند الصدر بالشراشيب بتصميم عمودي وأشكال ذهبية، 
وصممت التنورة بقّصة طويلة من الدانتيل والساتان باللون الذهبي بتصميم عريض وطبقات من 

الدانتيل .

جددي بشرتك بي”الكيوي” لتفتيح البشرة في الربيع
   الكيوي مليء بخصائص تبييض البشرة التي ستضيء بشرتك 
يتعلق  المهمة عندما  المكونات  وتتركك مع توهج مبهر، هو أحد 
األمر بتفتيح البشرة وتبييضها، على الرغم من أن بعض المكونات 
األخرى مهمة لجمالك ، إال أن كل المكونات لها وظيفتها ، وأفضل 

مصدر لفيتامين سي هو الكيوي.
تتمتع بطعم منعش غريب  التي  الفائقة  الكيوي هو أحد األطعمة 
الكيوي على  الغذائية ، يحتوي  الجميع، من حيث صفاته  يحبه 
إنزيم طبيعي حال للبروتين يسمى األكتينيدين الذي يكسر البروتين 
ويساعد في الهضم، وبالتالي ، من المعروف أن تناوله يحفز عملية 
التمثيل الغذائي، عالوة على ذلك ، فهو يساعد في تغيير المجتمع 

الميكروبي في القولون البشري ويساعد في صحة األمعاء.
لكن ، هل تعلم أن الكيوي هو مكون ممتاز للعناية بالبشرة أيًضا؟ 
على وجه الخصوص ، عندما يتعلق األمر بإشراق البشرة وإشراقها 

، فإن هذه الفاكهة الخضراء الفاخرة ليس لها منافس.
الجلدية  الدكتور سونالي تشودري ، أخصائي األمراض  يقول 
الشاملة في  بالبشرة  العناية  التكاملي والتجميل ، مؤسس شركة 

نيودلهي
فإنه يضفي توهًجا فوريًا ألنه  الجلد  الكيوي على  “عندما نستخدم 
يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، تساعد الخصائص 
المنتظم  التلف  لفيتامين سي في إصالح  القوية  المضادة لألكسدة 
والتلف الناتج عن األكسدة للجلد، وبالتالي ، فهو يساعد في تالشي 
النظر عن  البشرة، بصرف  الداكنة والتصبغ وتفاوت لون  البقع 
 ، الفوليك  E ، وحمض  بفيتامين  الكيوي غني  C ، فإن  فيتامين 
والبوتاسيوم ، واأللياف ، والسكريات ، واإلنزيمات ، ومضادات 

األكسدة التي تفيد البشرة”.
إليك كيفية استخدام الكيوي لتفتيح البشرة وإشراقها:-

1- قشر الجلد
تدليكها  البشرة عن طريق  لتقشير  الكيوي  يمكنك استخدام قشور 
برفق على بشرة نظيفة، قشر الكيوي له خصائص مضادة 
لاللتهابات ومضادة لألكسدة، ويمنع تراكم الجلد الميت ويساعد في 

تفتيح البشرة.
2- انعش بشرتك

هناك طريقة أخرى اقترحها الدكتور شودري لتحقيق أقصى استفادة 
ثلج، يمكنك  إلى مكعبات  الكيوي  تبريد عصير  الكيوي وهي  من 
استخدام المكعبات لفرك الوجه قبل أي حدث كبير أو بعد يوم طويل 
الفور، تساعد مضادات  بالحيوية على  العمل، ستشعر بشرتك  في 

أيًضا  األكسدة الموجودة فيه 
على تهدئة الجلد المتهيج.

3- اشراق البشرة الفوري
على  الكيوي  لب  يحتوي 
أعلى محتوى من حمض 
األسكوربيك والتوكوفيرول، 
للوجه  يمكن استخدامه كقناع 
لتفتيح البشرة عن طريق خلط 
لب الكيوي مع تراب فولر )إذا 
كانت بشرتك دهنية( أو زيت 
لديك بشرة  األركان )إذا كان 
جافة(، ضعي طبقة رقيقة من 
القناع واتركيه لمدة 10  هذا 
البارد  بالماء  دقائق، اغسليه 

للحصول على بشرة أكثر شبابًا وإشراقًا.
4- يوحد لون البشرة

كما يمكن استخدامه لتبييض البشرة في المناطق الداكنة من الجسم، 
لهذا ، تحتاج إلى تناول لب الكيوي ، وإضافة كبسولة فيتامين )هـ( 

ومزجها جيدًا حتى تشكل قواًما كريميًا.
يقول الدكتور شودري: “يمكنك استخدام هذا المزيج على ركبتيك 

ومرفقيك الداكنتين لتفتيح البشرة وحتى ذلك”.
5- للتخلص من تعب وانتفاخ العينين

خذي شرائح مبردة من الكيوي ، ضعيها تحت عينيك للتخلص من 
تعب وانتفاخ العينين.

جنبًا إلى جنب مع هذه االختراقات للعناية بالبشرة باستخدام الكيوي 
المتوازن  الغذائي  الفاكهة كجزء من نظامك  DIY ، أضف هذه 

لترى أفضل فائدة، إذا تم تناوله 
كفاكهة عادية ، يمكن أن يساعدك 

الخارج بشكل  إلى  الداخل  التوهج من  الكيوي في الحصول على 
أسرع.

فوائد الكيوي للبشرة :
الكيوي ال تجعلها فقط واحدة من  فاكهة  التي تتضمنّها  الفيتامينات 

أكثر الفواكه المفيدة والهاّمة لصّحة الجسم، وإنّما تجعلها تتربّع أيضاً 
على عرش الجمال، فتزيد بشرة الوجه إشراقاً ونضارة.

تحتوي الكيوي على فيتامين E ومضادّات األكسدة، وهذه العناصر 
هاّمة لتتمتّع البشرة بالحيوية والنضارة، كما تعمل أيضاً على تجديد 

خاليا الجلد وتغذية البشرة.
الثلج كونها تتضمن  البشرة من األعماق وتجعلها كبياض  ترّطب 
فيتامين سي، تعادل أربعة أضعاف ما تحتويه  نسبة كبيرة من 

الحمضيّات.
تحارب عالمات التقدم في السّن، كما تؤّخر من مظاهر الشيخوخة 
إنتاج مادة  الذي يحفّز  فيتامين سي  المبكرة بفضل محتواها من 

الكوالجين المسؤولة عن شدّ الوجه وجعله أكثر شباباً ونضارة.
كما تسيطر أيضاً على إفراز الدهون الزائدة في البشرة وتحدّ من 

فساتين سواريه بأكمام منفوخة للمرأة الجذابة 

المجفف، ويعتبر من  المشمش  فاكهة  الدين من  يُصنّع قمر    
بمذاق مميز ويحتوي  يتمتّع  األساسية، كونه  الرمضانية  المشروبات 
لعالج لإلمساك  ويُستهلك  الجسم.  إليها  يحتاج  على عناصر غذائية 
وسوء الهضم، وتنظيم عمل األمعاء وتقوية األعصاب ومناعة الجسم.

الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج تتحدث عن 
فوائد مشروب قمر الدين في رمضان في المقال اآلتي:

فوائد مشروب قمر الدين في رمضان ال تُعدّ وال تُحصى
بيتا كاروتين   ،A أ  بالفيتامين  الدين غني  قمر  مشروب 
الرمضاني صحي  المشروب  . هذا   E إي  والفيتامين 
السعرات  للتخفيف من  إليه  السكر  مع عدم إضافة  جداً 

الحرارية فيه.
العناصر  العديد من  الدين على  قمر  يحتوي مشروب 
الوقاية من  البوتاسيوم، مما يساعد في  الغذائية منها 

اإلصابة بأمراض القلب.
الغذائية ومضادات األكسدة  لأللياف  يعتبر مصدراً 
أمراض الجهاز  المهمة للوقاية من األمراض، خصوصاً 

الهضمي.
يساعد على  الدين في رمضان  قمر  تناول مشروب  إن 
يحتاجها  التي  الالزمة  بالطاقة والسكريات  الجسم  إمداد 

الجسم بعد الصيام.
العظام واألسنان،  تقوية  يساعد على  الذي  الكالسيوم  يحتوي على 

فضالً على أنه يقي من هشاشة العظام.
الوقاية من  يساعد على  ما  الحديد،  الدين على  قمر  يحتوي مشروب 

اإلصابة بمرض األنيميا أو فقر الدم.
يفيد هذا المشروب في مقاومة العطش وفي تنظيم عمل األمعاء، ومن 

األفضل شربه قبل األكل.
مناعة  يزيد من  الشهية،  الدين األعصاب ويفتح  قمر  يقّوي شراب 
الجسم ويرّطب األمعاء، يفيد المصابات باإلنهاك الجسدي والفكري، 

ويهدئ األعصاب، كما يحارب األرق.
الحديد،  الكالسيوم،  كالبوتاسيوم،  المعادن  الكثير من  يحتوي على 

المختلفة. والفيتامينات  الصوديوم 
مشروب قمر الدين عالج لإلمساك ومشاكل المعدة.

الدم  السكر في  انخفاض  الوقاية من  التعب والصداع عبر  يحمي من 
خالل فترة الصيام.

يمنع نقص الصوديوم في الدم ونقص البوتاسيوم في الدم الذي يسبّب 
اإلمساك، الغثيان، التعب وتشنّجات العضالت.

يساعد مشروب قمر الدين المرأة الحامل في حّل مشكلة اإلمساك التي 
تعاني منها في األشهر األخيرة من حملها بشكل خاص.

بالحديد،  لِغناه  الدم، وذلك  فقر  الوقاية وعالج مرض  في  مفيد  وهو 

الكثير  يحتوي على  السكري؛ ألنه  لمريضات  منه  الحذر  لكن يجب 
من السكر.

بتناول كوب  ينصح  لذا  الكالسيوم،  أشهر مصادر عنصر  يعتبر من 
العظام واألسنان  تقوية  له من دوٍر مهٍم في  لما  يومياً،  واحد منه 

والوقاية من هشاشة العظام التي قد تتعّرض لها الحامل، إلمداد جنينها 
بهذه العناصر المهمة الستكمال نمو أجهزة جسمه.

الكاروتينات، وهي عناصر مضادّة  نسبة وفيرة من  يحتوي على 
لألكسدة مفيدة في تقوية مناعة الحامل وحماية جسمها من االلتهابات. 

وله دور أيضاً في الحماية من اإلصابة بالسرطان.
في  دائم، خصوصاً  الحامل بشكل  لها  تتعّرض  التي  الحموضة  يعالج 
تمدّد  الحاجز من  الحجاب  ارتفاع  بسبب  الحمل،  الثلث األخير من 

الرحم وكبر حجم الجنين.
يعتبر مصدراً مهماً لعنصر البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط 

الدم المرتفع والسيطرة عليه.
يمدّ جسمها  الصيام، حيث  الحامل على  المرأة  يعّزز من قدرة 
بالطاقة الالزمة الحتوائه على نسب عالية من السكريات والسعرات 

الحرارية.
مشروب قمر الدين وخسارة الوزن

يحمي مشروب قمر الدين من زيادة الوزن في رمضان الحتوائه على 
الغذائي  التمثيل  يزيد من معدّل  الذي   C فيتامين سي  نسبة كبيرة من 
باأللياف  األساسي ويمنع ترّسب الدهون. ويعتبر هذا المشروب غنياً 
التي تخّزن الماء وتمنع العطش خالل النهار. فضالً على أنه يحتوي 
العصبي،  الجهاز  اللذين يحّسنان من صحة   B A و  الفيتامينين  على 

ويساعدان على التركيز والوقاية من الصداع وفقدان الذاكرة.

  يلعب الجهاز الهضمي دوراً حيوياً في صحتك، فهو مسؤول عن 
امتصاص العناصر الغذائية التي تساعد الجسم في أداء وظائفه الحيوية؛ ومع 
تعدد األطعمة وقلة ساعات تناول الطعام في الفترة بين اإلفطار والسحور 
خالل شهر رمضان المبارك، يواجه كثيرون مشاكل مختلفة في الهضم، منها 

االنتفاخات والتقلصات والغازات وآالم البطن واإلسهال واإلمساك، 
كما تزداد األعراض شدّة لدى المصابين بالقولون العصبي أو 

مرض ارتجاع المريء أو مرض كرون. وتوجد الكثير 
من األطعمة تساعد في تحسين الهضم في رمضان، 

نستعرض البعض منها في السطور التالية:
1-الزبادي

يُصنّع الزبادي من الحليب المخمر، 
بواسطة بكتيريا حمض الالكتيك، 
كما يحتوي الزبادي على بكتيريا 
صديقة تُعرف باسم البروبيوتيك، 
وهي بكتيريا جيدة تعيش في 

الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد 
في تحسين عملية الهضم والحفاظ 

على صحة األمعاء ويمكن أن تساعد البروبيوتيك في حل مشاكل الجهاز 
الهضمي، مثل االنتفاخ واإلمساك واإلسهال، كما ثبت أنها تعمل على تحسين 

هضم الالكتوز أو سكر الحليب.
2-التفاح

القابلة للذوبان، حيث يتجاوز البكتين  التفاح مصدر غني بالياف البكتين 
الهضم في األمعاء الدقيقة ثم يتم تكسيره بواسطة البكتيريا الصديقة في 
القولون، ويحّسن الهضم. لذلك يستخدم بشكل شائع لعالج اإلمساك 
واإلسهال، كما ثبت أنه يقلل من خطر اإلصابة بالتهابات األمعاء، وكذلك 

التهاب القولون.

3- الشمر
يستخدم الشمر، وهو نبات ذو بصيلة شاحبة وسيقان خضراء طويلة، إلضافة 
نكهة للطعام، بينما يساعد محتواه من األلياف على منع اإلمساك وتحسين 
الهضم بشكل كبير في رمضان. ويحتوي الشمر أيضاً على عامل مضادّ 
للتشنج يعمل على إرخاء العضالت الملساء في الجهاز الهضمي، 
لذلك يمكنه أن يقلل هذا اإلجراء من أعراض الجهاز الهضمي 

السلبية مثل االنتفاخات والتقلصات.
4- بذور الشيا

ممتازاً  مصدراً  الشيا  بذور  تعتبر 
لأللياف، مما يجعلها تشكل مادة 
بالجيالتين في معدتك  شبيهة 
بمجرد تناولها، فهي تعمل مثل 
البريبايوتك، حيث تدعم نمو 
البكتيريا الصحية في أمعائك 
وتساهم في تحسين عملية الهضم.

5- البابايا
البابايا اإلستوائية على  تحتوي فاكهة 
إنزيم هضمي يسمى غراء، يساعد في تحسين عملية الهضم من خالل 

المساعدة في تكسير ألياف البروتين.
6- الزنجبيل

يساعد على تحسين  الشرقي  الطب  في  المشروبات  أشهر  الزنجبيل من 
الحوامل  النساء  العديد من  يستخدمه  الغثيان، كما  والوقاية من  الهضم 
يساعد  الزنجبيل  أن  الحديثة  الدراسات  وأثبتت  الصباح.  لعالج غثيان 
إلى األمعاء  الطعام من معدتك  نقل  الهضم، عن طريق  في تحسين 
الدقيقة بشكل أسرع، كما يقلل الزنجبيل من خطر اإلصابة بحرقة المعدة 

والغثيان.

أفضل أقنعة العينين للقضاء على 
الهالات السوداء

القليل من  إلى  المتعبتان  احتاجت عيناك  إذا 
في  التقدم  اإلرهاق وعالمات  بعد ظهور  العناية 
السن عليهما، فإن إضافة واحد من أفضل األقنعة 
إلعادة  كافياً  يكون  قد  إلى روتينك،  العين  تحت 

الرونق إليهما.

فعالة، مثل:  العيون على مكونات  أقنعة  تحتوي 
الهيالورونيك والفيتامينات  الكافيين وحمض 
تتغلغل  التي  المرطبة،  واألحماض والمكونات 
االنتفاخ  تقليل  الجلد، وتساعد في  إلى أعماق 

والخطوط الدقيقة والهاالت السوداء.
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منذ ظهوره،  فراج،  الفنان محمد  المتميزة، ظل  بقدراته    
إليه،  التى تسند  المتميز لألدوار  بأدائه  يفاجئ جمهوره 
وقدراته العبقرية فى الدراما والكوميديا، التى تجعل الجمهور 
به  بما تمر  يتفاعل مع مشاهده، حزنًا وفرًحا، ويتأثر 
الشخصيات التى يجسدها على الشاشة، فى أطوارها المختلفة.
ولم يكن غريبًا، فى ظل قدرات »فراج« أن ينجح فى األسبوع 
الحالى فى جذب األنظار  الرمضانى  الموسم  األول من 
التى جسدها فى مسلسل  أدائه شخصية »أبومصعب«،  بعد 
تنظيم  يد عناصر  »العائدون«، خاصة مشاهد حرقه على 
فقط، وفى  اإلرهابى، رغم ظهوره فى ٣ حلقات  »داعش« 

دور صغير المساحة، وإن كان عظيم التأثير.
الجمهور  اهتمامات  فراج«  وتصدر هاشتاج »مشهد محمد 
اإللكترونى،  البحث  االجتماعى ومحركات  التواصل  ومواقع 
نهاية شخصية  أداء مشهد  فى  أبداه من عبقرية  لما 
اليمنى  الذراع  تنظيم »داعش«  أفراد  أحد  »أبومصعب«، 
لقائد التنظيم، الذى انتقم منه بعدما انكشف خداعه لإلرهابيين 
وعمله من أجل صالح بلده، وذلك بحرقه حيًا بعد تعذيبه، وهو 

ما يكشف عن تفاصيله فى السطور التالية.
التى  التحضير لشخصية »أبومصعب«  بداية.. كيف بدأت   ■

القت نجاًحا كبيًرا؟
قِبل  تفاصيل شخصية »أبومصعب« من  - ُعرضت علّى 
المخرج أحمد نادر جالل، الذى أكن له كل االحترام والتقدير، 
فيلم »ألف  فى  بدايتى معه  كبير وعظيم، وكانت  ألنه مخرج 
مبروك«، وهو مخرج صاحب رؤية مميزة، وعبقرى 
بالعمل معه، ألنه متميز ومتمكن  وشاطر جدًا، وأستمتع 
بسهولة  الفنان  فى  ما  أفضل  أن يخرج  أدواته، ويستطيع  من 

ودون تعقيد.
الفور  للدور على  العمل تحمست  وفور قراءتى سيناريو 
الشخصية« وأصبحت  تردد، و»لبست  ووافقت عليه دون 

جزًءا منى.
■ ألم تتردد بسبب المساحة الصغيرة للدور؟

- ال، لم أتردد نهائيًا، ألنى أهتم وأركز دائًما على تأثير الدور 
الدور  يكون  أن  فيمكن  الكم،  بالكيف ال  ال مساحته، وأهتم 

كبيًرا لكنه بال تأثير.
أما هذا المسلسل فهو عمل كبير، وكنت متأكدًا من أن الدور 
المتميز،  العمل  فريق  بشكل جيد، فى ظل  للجمهور  سيخرج 
أمير  نادر جالل، وهو من بطولة  أحمد  فالمخرج صديقى 
كرارة، وهو فنان كبير أكن له كل الحب والتقدير، وأنا سعيد 
جدًا بالتعاون معه، فهو أخ عزيز، وكذلك الفنانة الجميلة أمينة 

قبل فى رمضان، وكنت سعيدًا  التى عملت معها من  خليل، 
بتكرار التجربة معها.

أثرت فى  التى  والتعذيب  الحرق  ■ كيف صورت مشاهد 
الجمهور؟

أواًل، وعلى رأسها مشاهد  الصعبة  المشاهد  بدأت تصوير   -
الحرق والتعذيب، وبعد ذلك مشاهد »الفالش باك« والمشاهد 
أيام   ٣ المسلسل فى  فى  الخفيفة، وقد صورت كل مشاهدى 
فقط، بفضل المخرج الكبير أحمد نادر جالل، ألنه قادر على 
بدقة عالية وكادرات مختلفة، وفى وقت  الصورة  إخراج 
قصير، دون االضطرار إلعادة تصوير المشاهد، لذلك انتهى 

التصوير سريعًا، وأنجزنا فى وقت قصير.
■ هل استعنت بـ»دوبلير« فى تلك المشاهد؟

المشهد كان صعبًا جدًا، وكان هناك »دوبلير« صور   -
المشاهد  باقى  لكن  بالنار،  التحرك  »شوت« واحدًا، هو 

صورتها أنا.
■ هل أجهدك مشهد الحرق نفسيًا وبدنيًا؟

امتحانًا صعبًا جدًا،  القلب«، وكان  المشهد كان »يقبض   -
المشاهد فى حياتى،  أهم  المسلسل، وأحد  فارقة فى  ونقطة 
الجمهور وتفاعل معها،  التى رآها  بالتفاصيل  وهو ملىء 
يفصلنى عنها نحو  النار، وكان  لهب  باقتراب  وقد شعرت 

٣٠ سم تقريبًا.
احتاج منى  المشهد  فإن  التصوير،  أثناء  الوقت  ورغم قصر 

الشمس وعدسات  للتركيز مع  كبيًرا،  بدنيًا  طاقة ومجهودًا 
التصوير واألداء أمام حشد من الممثلين يرتدون مثل عناصر 
»داعش«، مع التعرض لظروف صعبة، دون أن أخرج من 
التأثير  يكون  تركيزى تحت أى ظرف، حتى  أفقد  أو  الحالة 

واضًحا كما ظهر على الشاشة.
نفسيًا علّى، كما هو على  المشهد كان صعبًا جدًا  أن  كما 
فتأثرت جدًا،  أنا  أما  بسببه،  بكى بعضهم  الذين  المشاهدين، 
وكان قلبى يؤلمنى بسببه، ألنى لم أتخيل يوًما أن أقترب من 
النار لهذا الحد، أو أظهر فى يوم على الشاشات وأنا أحترق.

ورغم ذلك، فإن نجاح الشخصية أسعدنى وخفف من آالمى، 
لكن هللا سبحانه وتعالى وفقنى،  وما عانيته من صعوبات، 

وخرج المشهد للناس بهذه الصورة.
■ هل توقعت هذا النجاح الكبير؟

- الحمد هلل، مشاهدى القت نجاًحا فاق توقعاتى، فلم أكن أتوقع 
الطريقة،  بهذه  المشهد  الناس مع  تفاعل  أتوقع  ولم  ذلك،  كل 

وهو ما أسعدنى كثيًرا، وهو كرم كبير من هللا عز وجل.
■ قارن كثيرون بين شخصية »أبومصعب« والطيار األردنى 

الشهيد معاذ الكساسبة.. فما حقيقة ذلك؟
- غير صحيح، فـ»أبومصعب« هو شخص ُزرع فى أوساط 
»داعش« ليأخذ حق بلده وأخيه، قبل أن يتم اكتشافه وإحراقه 
الطيار  حيًا مثل كثيرين، والقصة غير مستمدة من قصة 

األردنى، وال عالقة لها به. 

 حلت الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة مع الفنان رامز جالل في حلقة برنامجه 
الرمضاني »رامز موفي ستار«، الُمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر.

وفي الحلقة التاسعة من البرنامج تغزل رامز جالل في عائشة بن أحمد قائال: 
ينقض  كما  الفني  الوسط  انقضت على  لئيمة خبيثة  النجمات،  بين  تسللت  قطة 
الصقر على أرنب بري تائه في طريق الهايكستب، تبدو ناعمة ولكنها مكارة، 

تتمسكن وتموء كالقطة لحد ما تهبشك من أي حتة«.
في  للتصوير  استعداد عائشة  أثناء  الساخرة  الكوميدية  تعليقاته  وواصل رامز 
الكرافان وتجربة المالبس قائال: »ده جسم عناب زي ما بيقول الكتاب، وسط 

على المقاس والقد جنن الناس، والتفاح ناكل له تفاح«.
المطاردة  فقرة  بالصراخ والخوف، خالل  أحمد،  بن  الفنانة عائشة  وقامت 
قامت  تمساح، كما   فيها  بحيرة  والوقوف على شفا  البرنامج  في  بالسيارات 
به عبر حسابها على  بالقدم، ونشرت صورة تجمعها  بضرب رامز جالل 

أنستقرام، وأرفقتها بتعليق: »منك هلل يا رامز«.
وتدور فكرة برنامج رامز جالل هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير 

الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير مشهد في فيلم أمام النجم العالمي فان دام.
يستقلون  فهم  بالهلع،  التي تصيبهم  المغامرات  للعديد من  الضحايا  ويتعرض 
تمساح،  بها  بحيرة  فجأة على شفا  الصحراء، وتقف  في  تسير بسرعة  سيارة 
قناًعا على وجهه،  يرتدي  الذي  يد رامز جالل  ثعابين صغيرة في  تظهر 

بمشاركة الفنان العالمي فاندام.
دام  فان  العالمي  النجم  المقلب  لتصوير  الضيوف  استدراج  في  ويشارك رامز 
أحد  في  بأنه يصور مشهد حركة  الضيف  إيهام  تقوم على  الفكرة  أن  باعتبار 

السينمائية. األفالم 
ويستضيف رامز جالل في برنامجه »رامز موفي ستار« نخبة من النجوم من 
مايان  أحمد،  بن  فتحي، عائشة  أحمد  الزاهد،  هنا  درة،  يوسف،  بينهم: عمرو 
المفتي،  السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، وهدى 

ومحمد سعد، وحمو بيكا والعديد من نجوم الفن والرياضة.
بعد  برنامج رامز جالل في رمضان 2٠22 »رامز موفي ستار«  ويعرض 
أذان المغرب مباشرة، طوال شهر رمضان الفضيل على قناة إم بي سي مصر.

  أعلن الفنان المصري القدير توفيق عبدالحميد، اليوم، قرار اعتزال التمثيل نهائيا 
بعد االنتهاء من تصوير مشاهده في المسلسل الرمضاني الحالي.

الفنان نحو 12 عاما  الخبر الذي صدم جمهور ومحبي عبدالحميد يأتي بعد توقف 
عن تقديم أي أعمال فنية، لم يقطعها سوى مسلسل يقدمه خالل الماراثون الرمضاني 

بعنوان »يوتيرن«.
ورغم تكهن بعض مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي أن هناك أسبابا حدثت أثناء 
تصوير مسلسله الحالي دفعت الفنان لالعتزال نهائيا، فإنه حسم األمر وأعاد قراره 

إلى حالته الصحية.
نشر توفيق عبدالحميد، عبر صفحته الشخصية على موقع »فيسبوك«، خبر االعتزال، 
وكتب: »أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل )يوتيرن( على خير إن شاء هللا، وأعلن 

بعدها اعتزال التمثيل نهائيا«.
وأتبع المنشور بآخر يوضح سبب االعتزال، بعد العديد من التكهنات من محبيه، 
وكتب: »قراري سببه حالتي الصحية وال عالقة ألي شخص به، وأرجو احترام 

رغبتي في عدم الكالم«.
توفيق عبد الحميد أعلن عودته للتمثيل بمسلسل »يوتيرن«، ليشارك في الدراما 

الرمضانية بعد توقف استمر عاًما 12.
وقتها كتب توفيق منشوًرا عبر صفحته على »فيسبوك«:«بعد 12 عاما من التوقف 

عن التمثيل أعود فى مسلسل يوتيرن كهاوي بس بأجر، وهذه التجربة هي الفيصل في أن أستمر 
أو أعود للتوقف«.

ومسلسل »يوتيرن« بطولة توفيق عبدالحميد، ريهام حجاج، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد 
الكيالني، كريم قاسم، عبير منير، محمود حجازي، هال السعيد، نورهان، أيمن القيسوني، محمود 

حافظ، وتأليف أيمن سالمة، وإخراج سامح عبدالعزيز.
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أحمد صالح حسني: 
أمير كرارة لم يساعدني وأتمنى العمل مع ماجدة الرومي

بعد انتهاء مسلسله الرمضاني.. توفيق عبد الحميد ُيعلن اعتزاله التمثيل 

محمد فراج: لا علاقة بين »أبومصعب« و»الكساسبة«.. 
ومشهد حرقه آلمنى

  أكدت الفنانة المصرية سوسن بدر رفضها ألدوار اإلغراء خالل مسيرتها الفنية، 
رغم تقديمها ما أسمته بالمشاهد الجرئيئة في فيلم السفاح.

فستان  برنامج »حبر سري«: »أنا لست معقدة من  بدر في  الفنانة سوسن  وقالت 
الزفاف وال أرتاح لركوب الطائرات لكنها لست فوبيا«.

وحول ندمها عن أعمال سابقة، أضافت الفنانة سوسن بدر: »ال أهتم بكلمة الندم 
فيلم  قدمتها في  التي  الشخصية  قابلت شخصية تشبه  إنها  في حياتي«، وقالت 

»الشوق« وقالت إنها تصدق ما جاء في القرآن عن الجن«.
الفنانات  وبين زمالئي  بيني  منافسة  قائلة: »ليس هناك  بدر  وتابعت سوسن 

وال يجمعني أي خالف مع الفنانين«.
قالت:  أعز  فيلم أصحاب وال  الهجوم على منى زكي بخصوص  وعن 
به وزيادة«، وقالت عن محمد  »الهجوم على منى زكي كان مبالغ 

رمضان: »محمد رمضان شاطر لكن من غير أرقام وال نمبر وان«.
التي  اليوم: »األدوار  التلفزيوني  أيًضا في حوارها  بدر  وقالت سوسن 
تعرض علي مؤخًرا أظهرتني بشكل مختلف.. وأقرب دور لقلبي الست 
المتوسطة«، وتابعت: »زرت  للطبقة  تنتمي  التي  الحقيقية  المصرية 
اليومية وهذا ال  والمشاكل  الحياة  تراكمات  بسبب  قبل  نفسي من  طبيب 

يعيبني أو يعيب أي احد«.
وعندما سألتها اإلعالمية أسما إبراهيم عن تقديمها مشاهد إغراء، ردت الفنانة 

سوسن بدر قائلة: رفضت دور إغراء ولكن قدمت مشاهد جريئة في فيلم السفاح 
المشهد ولم يضر  تخلينا عن هذا  وإذا  بالعمل  تكون ضرورية  أن  وأقدمها بشرط 

بالسياق سأرفض تقديمه«.
أحمس واحتفالية طريق  الملك  اعتذارها عن مسلسل  فيما يخص  واستكملت كالمها 

الكباش، قالت: »لم يعرض علي أيًا من العملين«.
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  ضمن أعمال درامية سورية عدة، 
يبحث كثيرون عن تفاصيل تتعلق بمسلسل 
»كسر عظم«، وهو مسلسل درامي 

اجتماعي معاصر.
المسلسل من تأليف علي الصالح، وإخراج 
رشا شربتجي، وإنتاج شركة »كالكيت 
ميديا«، وهو أحد أبرز المسلسالت في 

السباق الدرامي الرمضاني 2٠22.
ويتحدث المسلسل عن واقع سوريا ما 
الفساد،  بعد الحرب، ويسلط الضوء على 
ويضعه تحت المجهر، حاكيا وواصفا 
الشعب، بسبب استغالل  إليه حياة  آلت  ما 
األمراء والفاسدين لألزمات االقتصادية 
في البالد، وأزمات الحياة عموما، ما 
يجعل السواد األعظم من الناس من الطبقة 
قلة  الثراء من نصيب  بينما يكون  الفقيرة، 

قليلة، أغلبهم من أثرياء الحرب.
وقبل االنتهاء من تصوير المسلسل، كانت 
شربتجي، قد أوضحت أن لديها تخوفا كبيرا 

من إخراج المسلسل، كونه سينال اهتماما واسعا وقت عرضه.
العمل، لكي يخرج بأحسن صورة،  أنها بذلت كامل جهدها في إخراج  إلى  وأشارت 

باإلضافة لتحقيق نجاح جديد لها في مسيرتها اإلخراجية.
المسلسل عبارة عن »دراما  العمل فإن قصة  وبحسب تصريحات صحفية لمخرجة 
معاصرة وحقيقية من الواقع الذي يعيشه الشعب السوري، تتناول وتناقش قضية مهمة 
التي عاشته سوريا،  الحرب  السوري، وذلك خالل زمن  المجتمع  بالفعل داخل  حدثت 
والمعاناة التي يعيشها الشعب السوري خالل فترة الحرب، وما يتعرض له الشباب من 

خوض الحروب وموت الكثيرين منهم دفاعا عن بالدهم«.
ويتناول العمل طبقات المجتمع المختلفة وأكثرهم من ضحايا القاع، ممن يدفعون حياتهم 

ثمناً للحروب، في حين أن الفائزين هم األمراء، ال الضعفاء والمواطنون.
والمسلسل من ٣٠ حلقة، يتم عرضها في أيام شهر رمضان المبارك، وجرى تصوير 
مشاهد المسلسل في ضواحي العاصمة السورية دمشق، والعاصمة اللبنانية بيروت، وهو 

من تأليف علي الصالح، وعالجته دراميا رانيا الجبان.
ويعرض المسلسل على قناة سوريا دراما، وقناة سما، والفضائية السورية، والفجيرة، 

.MBC ومجموعة قنوات LBC ولنا، وأبو ظبي، وقناة

كشف الفنان المصري، أحمد صالح حسني، عن أمنيته الفنية المقبلة، أثناء 
حلوله ضيفاً على البرنامج الحواري الرمضاني »حبر سري«، مع اإلعالمية 

أسما إبراهيم.
الرومي، معتبراً  اللبنانية ماجدة  للفنانة  تلحين أغنية  يتمنى  إنه  وقال حسني 
أنها تقدم حالة فنية خاصة بها، وال تشبه أي فنانة أخرى في الساحة الفنية. 
وأضاف: »نجحت كملحن ألول مرة مع محمد حماقي في أغنية )حاجة مش 
النجاحات مع عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب ونيكول  طبيعية(، وتوالت 
بالغناء كما يروج  أفكر  سابا وسيرين عبدالنور وحسام حبيب، لكنني ال 

البعض«.
وفي الحلقة وجه حسني رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة، مؤكداً أن وجع فقدان 
إلى أن كل  تتكرر، مشيراً  التي لن  بالسيدة  الراحلة  األم ال ينسى، ووصف 
الخير الذي ينعم فيه اآلن بسببها، وأنه يتعب نفسياً عندما يكون وحده خاصة 
في شهر رمضان، ألنها دائماً تكون في باله، وأنه يشغل نفسه بالعمل حتى ال 

يبقى أسيراً للذكريات الماضية. 
ورد حسني على اتهامه بأنه دخل الساحة الفنية معتمداً على عالقة النسب التي تجمعه 
بالفنان أمير كرارة، بالقول: »أمير لم يساعدني أبداً، وعندما اجتمعنا معاً كنت قد سلكت 
طريق التمثيل وحدي، والفن ليس به واسطات، قد يجدي األمر مرة أو اثنتين، لكن بعد 

ذلك عديم الموهبة سيُكشف ولن يستمر«.
وفي تعليقه على الهجوم الذي تعرض له أمير كرارة بسبب مسلسل »نسل األغراب«، 
قال حسني: »مشاكل نسل األغراب لم تأخذ من نجاح كرارة، والمشاكل اللي حصلت في 
المسلسل ده؛ كانت مشاكل سوشيال ميديا ليس أكثر، بدليل استمرار كرارة ونجاحه في 

برنامج )سهرانين(، ومسلسل )العائدون(، الذي يعرض حالياً«. 
وعن الدور الذي يتمنى تجسيده فنياً، بين حسني أنه يتمنى تقديم عمل كوميدي، وأن يمثل 
تقديم  لكنني أستطيع  كوميدياً،  أنني لست ممثالً  المسرح، ويضيف: »أعلم  أيضاً على 

كوميديا الموقف«.
ونفى حسني الشائعات التي تناولت زيارته لطبيب نفسي بهدف العالج، وأوضح: »لست 

ضد زيارة الطبيب النفسي في حال كنت محتاجاً لعالج، لكنني جسدت دور طيب نفسي 
في مسلسل )الدائرة(، وبالتالي ترددت على أكثر من طبيب نفسي بهدف معرفة طريقتهم 

في التعامل مع المرضى، ولدراسة شخصية الطبيب عن قرب«.
ومعروف أن أحمد صالح حسني هو أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية، وبدأ مسيرته 
الرياضية مع نادي هيليوبليس، ثم لعب للنادي األهلي موسمي 1997 - 1998، ورحل 

عقب تألقه مع األهلي إلى نادي شتوتجارت األلماني، وبقي حتى عام 2٠٠1. 
العام، في  ألمانيا ضمن أفضل 1٠٠ موهبة كروية شابة في  اختير خالل احترافه في 
تقرير لمجلة »ورلد سوكر« وحصل على بطولة أوروبية مع شتوتجارت، هي بطولة 
كأس »اإلنتر توتو«، ولعب بعد ذلك لنادي جنت البلجيكي، وعاد للنادي األهلي موسم 
فارقة في  الموسم، عالمة  الدوري في ذلك  2٠٠٣- 2٠٠4، حيث كان ضياع بطولة 
انتقل من تركيا  التركي، وبعدها  إلى ريزيسبور  انتقل بعدها  الفريق حيث  تاريخه مع 
الكروية  ثم اإلسماعيلي موسم 2٠٠7-2٠٠8، وأنهى مسيرته  العرب،  المقاولين  إلى 
التمثيل  في نادي هانغزو غرينتاون الصيني نهاية عام 2٠٠8، قبل أن يقرر احتراف 

محمد هنيدي عن تعثر فيلم »كينج سايز«: 
»يا أنا أقصر.. يا الناس تطول«

عائشة بن أحمد في »رامز موفي ستار«.. غزل وضرب ورعب

كسر عظم.. دراما اجتماعية معاصرة تحاكي الفساد واستغلال الأزمات

سوسن بدر: قدمت مشاهد جرئية 
غراء

إ

لكن أرفض أدوار الا
الفنان المصري محمد هنيدي  كشف    
عن مصير فيلم »كينج سايز« الذي 
أعلن عنه قبل عامين، وتم طرحه إعالنه 

التشويقي لكنه توقف فجأة.
وقال هنيدي، ردا على سؤال ألحد متابعيه 
عبر صفحته بموقع »فيسبوك« حول سبب 
الفيلم، إن العمل توقف ألسباب  توقف 
إنتاجية. وأضاف ساخرا: »المنتج 
وليد صبري قرر يأجله لألسف 
مع أنه حبيبي، ألنه لقى أن أعمال 
الجرافيك في تقليل طولي هتتكلف 
فلوس كتير جدا، خصوصا مع طولي 
الهائل، وأن مشكلة الطول هتحمل 
الفيلم تكاليف خرافية، فقررنا أننا نأجله 
شوية«. وتابع: »يا أنا أقصر، يا الناس 
تطول أو يجي شتا برد شوية ف أكش 
ونصور الفيلم على طول«. ويجمع فيلم 
»كينج سايز« هنيدي مع الكاتب عمر 

طاهر والمخرج إسالم خيري.
ويواصل محمد هنيدي تصوير مشاهد فيلم »الجواهرجي« 
من تأليف عمر طاهر، إخراج إسالم خيري، ويشاركه 
البطولة منى زكي، أحمد السعدني، لبلبة، الفنان الراحل 
أحمد حالوة، ريم مصطفى، عارفة عبد الرسول، 

وتارا عماد.
وحقق فيلم هنيدي األخير »اإلنس والنمس« نجاحا 
كبيرا عند عرضه في صيف 2٠21، وهو من تأليف 

شريف عرفة وكريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة 
وشاركه البطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، 
سليمان عيد، عارفة عبد الرسول، شريف الدسوقي، دنيا ماهر 

ومحمود حافظ.
ويعد محمد هنيدي واحدا من أبرز نجوم الكوميديا في مصر 
والعالم العربي، وقد لمع اسمه في بداية التسعينيات، وتصدر 
بورصة اإليرادات فترة طويلة، بعدما غير مزاج السينما 

المصرية، إذ جعل موجة الكوميديا تسيطر عليها لسنوات.

ويشكل فيلم »إسماعيلية رايح جاي« بداية نجومية هنيدي، 
حيث سحب بخفة ظله وحضوره الالفت، البساط من تحت 
أقدام الجميع، وبات حديث وسائل اإلعالم، ال سيما أن الفيلم 

حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية وقتها.
وبعد نجاح فيلم »إسماعيلية رايح جاي« أصبح هنيدي من 
أبرز نجوم الشباك، وأسندت له البطولة في أعمال كثيرة 
أبرزها: »صعيدي في الجامعة األمريكية، جاءنا البيان التالي، 

همام في أمستردام، فول الصين العظيم«.
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كندا تنوي نشر ما يصل إلى 150 جنديًا في بولندا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

مجانية النقل العام على 
بساط النقاش في بلدية أوتتاوا

1% إلى   0,50% الأساسي من  الفائدة  يرفع معدل  بنك كندا  يشبته  لأوكــرانيا  الروستي  الغــزو  تترودو: 
إبادة جماعية‘‘  فأكثر عملية  ’’أكثر 

لدفع  الحاجة  دون  ركاب  حافلة  في  القفز  يكون  قد    
أمس  المستخدمين. ويوم  الكثيرين من  سنٍت واحد حلَم 
أعطى أعضاء مجلس بلدية أوتاوا هذه الفكرة دفعة قوية 
آثار  تقييم  إلى  اقتراح بإطالق دراسة تهدف  من خالل 
أنواع مختلفة من التسعيرات على الركاب، من ضمنها 

أن يكون النقل العام مجانياً.
شون مينار، المستشار البلدي لحّي كابيتال في العاصمة 
أّن  يعتقد  وهو  االقتراح.  بهذا  تقّدم  من  هو  الفدرالية، 
مجانية استخدام وسائل النقل المشترك يمكن أن تشجع 
المواطنين على ركوب الحافلة أو القطار الخفيف أكثر.

وهذا الخيار أقدمت عليه عدة مدن أوروبية، مثل دونكيرك 
في فرنسا أو تالين، عاصمة إستونيا، ونتائجه مشّجعة.

تستطيع  لكن هل  الفكرة،  إلى هذه  أوتاوا منجذبة  بلدية 
حقاً تحّمل تكلفتها؟

استعداد  على  هو  من  أوتاوا  عمدة  واتسون،  جيم  قال 
أن  عليه   100% بنسبة  مجانية  عام  نقل  خدمة  لتقديم 
يكون صادقاً مع الناس وأن يخبرهم بأّن الضرائب على 

ممتلكاتهم سترتفع بشكل كبير
اكد واتسون ’’الخيار الوحيد‘‘ المتاح أمام بلدية أوتاوا 

لتوفير مجانية النقل العام هو ’’الضرائب العقارية‘‘.
في  بزيادة  تتسبب  العام  النقل  مجانية  أّن  العمدة  ويقّدر 
الضرائب العقارية قد تصل نسبتها إلى %12، أي بمعّدل 

يتراوح بين 600 و700 دوالر سنوياً   لكل منزل.
وأضاف »بالنسبة لبعض األشخاص ذوي الدخل الثابت 
والذين يواجهون صعوبات )معيشية( وربما ال يستخدمون 

وسائل النقل العام، سيكون هذا الثمن باهظاً«.
تا، أالن هابلي،  ا البلدي في حّي جنوب كان وللمستشار 

الذي يرأس لجنة النقل العام في البلدية، رأٌي مشابه.
»أنا متأكد من أّن مجانية النقل العام ستُطرح على بساط 
لمقبلة، لكني أتساءل  المناقشة خالل الحملة االنتخابية ا
عن درجة قابلية المواطن لزيادة في الضرائب العقارية«.
وتوافق أعضاء المجلس البلدي على أن يُدرج موظفو 
البلدية في دراستهم تقريراً يتضمن تقييماً لتكاليف مجانية 
النقل المشترك ومنافعها وتأثيرها على الضرائب العقارية.
لمقاطعات الكندية بعدد  يُشار إلى أّن أونتاريو، كبرى ا
السكان والتي تقع فيها أوتاوا، على موعد مع انتخابات 

بلدية عامة في 24 تشرين األول )أكتوبر( المقبل.

  أعلن بنك كندا )المصرف المركزي( رفع معدل الفائدة األساسي من 0,5% 
إلى %1 وأشار إلى أّن زيادات أُخرى في سعر الفائدة ستأتي الحقاً.

وهذه أول زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية، أي 50 نقطة أساس، في معدل الفائدة 
األساسي منذ أكثر من عقدين من الزمن.

السنوي  بلغ معدله  الذي  التضخم في األسعار  إلى مكافحة  ويهدف هذا اإلجراء 
الشهر الفائت 5,7%.

ويتجاوز هذا المعدل توقعات بنك كندا في كانون الثاني )يناير( الفائت بأن يكون 
معّدل التضخم بحدود %5 خالل النصف األول من عام 2022.

وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة األساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0,50% 

في 2 آذار )مارس( الفائت ولفت إلى أنه قد يعلن زيادات أُخرى في سعر 
الفائدة من أجل كبح جماح التضخم.

 قال بنك كندا في بيان أصدره مؤخراً: »الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار 
النفط والغاز الطبيعي واألغذية العالمية وأيضاً االضطرابات المتصلة بسالسل 
اإلمداد هي كلها عوامل تفّسر )المراجعة التصاعدية الكبيرة لتوقعات البنك 

بشأن التضخم في كندا(«
قال تيف ماكلِم، حاكم بنك كندا »أدى غزو أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة 
وسلع أُخرى أساسية، كما أّن الحرب تتسبب بمزيد من االضطرابات في 

سالسل التوريد العالمية« .
أضاف »كما أننا نشعر بالقلق إزاء اتساع نطاق الضغوط على األسعار في 
كندا مشيراً إلى أّن التضخم في كندا مرتفع للغاية وسيبقى على هذا النحو 

لفترة أطول مما سبق للبنك أن توقعه.«
ورأى ماكلِم أّن على الكنديين أن يتوقعوا أن تستمر أسعار الفائدة في االرتفاع 

نحو مستويات طبيعية أكثر.
وهذه المستويات ’’الطبيعية‘‘ تعني ’’النطاق الذي نتخيله لسعر فائدة محايد، 

ال يحّفز االقتصاد وال يضغط عليه‘‘، أوضح حاكم المصرف المركزي.
وتحذيرات الحاكم ماكلِم بشأن زيادات في أسعار الفائدة في المستقبل تكررت في 

البيان الصادر عن بنك كندا.
أعلى  يزال  ال  التضخم  وأّن  الزائد  الطلب  من  مرحلة  يدخل  االقتصاد  أّن  ’’بما 
بكثير من الهدف، يعتقد مجلس اإلدارة أّن أسعار الفائدة سترتفع أكثر‘‘، قال بنك 

كندا في بيانه.
وكان بنك كندا قد خّفض معدل الفائدة األساسي إلى مستوى %0,25 في أواخر 
آذار )مارس( 2020، عقب وصول جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ إلى كندا، في مسعى 
منه لدعم االقتصاد الوطني، وأبقاه عند هذا المستوى حتى 2 آذار )مارس( الفائت.

  قال أمس رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إّن الغزو 
الروسي ألوكرانيا يشبه ’’أكثر فأكثر عملية إبادة جماعية‘‘.

ويُعتَبر كالم ترودو بمثابة تأييد التهام الرئيس األميركي جو بايدن 
أمس نظيره الروسي فالديمير بوتين بارتكاب ’’إبادة جماعية‘‘ 

في أوكرانيا.
قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو »ستحدد هيئات دولية 
بشكل رسمي )ما يحدث في أوكرانيا(، لكن من المؤكد أنه يمكننا 

التحدث أكثر فأكثر عن إبادة جماعية
لقد رأينا الفظائع التي يرتكبها الروس والجيش الروسي وفالديمير 
بوتين في أوكرانيا. رأينا هذه الرغبة في مهاجمة المدنيين واستخدام 
العنف الجنسي كسالح في الحرب. هذا غير مقبول على اإلطالق«.
وجاء كالم ترودو في مؤتمر صحفي عقده في مدينة الفال، إلى 
عمدة  فيها  إلتقى  زيارة  خالل  مونتريال،  من  مباشرة  الشمال 
المدينة ستيفان بواييه للتباحث في شؤون إنمائية وبيئية محلية.

دة على  واستنكر ترودو ’’المشاهد المروعة‘‘ لـ’’هجمات متعمَّ
المدنيين والمستشفيات ومحطات القطارات المليئة بناس يحاولون 

الفرار‘‘.
وشدد رئيس الحكومة الكندية »الطريقة التي يهاجمون بها الهوية 
والثقافة األوكرانيتْين... هذه جرائم حرب يتحمل بوتين مسؤوليتها. 

هذه جرائم ضد اإلنسانية«.
بدأت  التي  الدول  أوائل  من  كانت  كندا  أّن  إلى  ترودو  وأشار 
إجراءات مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل »ضمان محاسبة 

بوتين على هذه األفعال وجرائم الحرب«.
وكان وزير السالمة العامة الفدرالي، ماركو منديتشينو، قد أعلن 
الكندية  الملكية  الشرطة  من  محققين  أّن  الفائت  الشهر  أواخر 
في  التحقيق  في  الدولية  الجنائية  للمحكمة  المساعدة  سيقّدمون 

جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا في غزوها أوكرانيا.
وكانت أمس المرة األولى التي يستخدم فيها الرئيس األميركي 

به  تقوم  ما  لوصف  جماعية‘‘  مصطلح ’’إبادة 
روسيا في غزوها العسكري ألوكرانيا.

هذا  استخدام  بعناية  تجنبت  قد  إدارته  وكانت 
المصطلح من قبل، مؤثرًة بداًل من ذلك الحديث 
عن ’’جرائم حرب‘‘ ارتكبها نظام فالديمير بوتين 

على األراضي األوكرانية.
خلف  وقفت  التي  األولى  الدولة  بولندا  وكانت 
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤيدًة 
بحّق  جماعية‘‘  بارتكاب ’’إبادة  روسيا  اتهامه 

الشعب األوكراني.
ترفضان  وفرنسا  ألمانيا  تزال  ال  جانبهما،  من 

توجيه اتهام مماثل لروسيا.
لتحديد  ولم يكن رئيس الحكومة الكندية مستعداً 
اللحظة الحاسمة التي قد تجبر قوات منظمة حلف 
لكنه  المعركة.  ساحة  دخول  على  )’’ناتو‘‘(  األطلسي  شمال 
حّدد الخط الذي تجاوز فيه فالديمير بوتين كافة الحدود المقبولة 

للقانون الدولي.
كانت نقطة التحول عندما اختارت روسيا مواصلة غزو أوكرانيا 
الذي بدأته قبل عدة سنوات في شبه جزيرة القرم بهجوم على 
)العاصمة األوكرانية( كييف. هذا الغزو الروسي غير قانوني 
على اإلطالق. يقوم )بوتين( بانتهاك مبادئ القانون الدولي وسيادة 

أوكرانيا
نقال عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

وذّكر ترودو بأّن االتحاد األوروبي وحلف الـ’’ناتو‘‘ رّدا على 
روسيا بعقوبات شديدة للغاية ’’لم يسبق لها مثيل ضد اقتصاد 

رئيسي حول العالم.
عسكرياً  أوكرانيا  بدعم  كندا  التزام  على  مجدداً  ترودو  وأّكد 

وإنسانياً، وكذلك من خالل الترحيب بالالجئين األوكرانيين.
قال ترودو »سنواصل الدفاع عن أوكرانيا، ولكن أيضاً عن القيم 
الديمقراطية التي تدافع عنها أوكرانيا. إنها قيمنا. هذا ما يدعم 
ديمقراطياتنا. وهذا هو الوقت الذي يجب أن نقف فيه بحزم شديد 
ضّد هذا التهديد والغزو الروسيْين. لكن علينا أن نكون حريصين 
على عدم توسيع نطاق هذا النزاع ورؤية المزيد من البلدان تشارك 

فيه والمزيد من العائالت التي يمزقها هذا العنف«. 
»لكننا نقوم بكّل ما بوسعنا لمنع فالديمير بوتين من االنتصار 

في هذه الحرب‘‘، أضاف رئيس الحكومة الكندية.
وفي وقت الحق أعلنت روسيا فرض عقوبات على 87 من أعضاء 
مجلس الشيوخ الكندي، من ضمنها منعهم من دخول أراضيها.

كما أعلنت الدبلوماسية الروسية اتخاذها إجراءات عقابية ضّد 
398 من أعضاء الكونغرس األميركي. وبات هؤالء ممنوعين 

»بشكل دائم« من دخول روسيا.

  أقّرت الجمعية الوطنية )الجمعية التشريعية( في مقاطعة كيبيك مشروع 
قانون للتعويض على شركات النفط والغاز بما يصل إلى 100 مليون دوالر.
عن  البحث  أنشطة  لكافة  حداً  يضع  لوغو  فرانسوا  لحكومة  القانون  وهذا 
الهيدروكربونات واالستثمار فيها في مقاطعة كيبيك ويقّدم تعويضات للشركات 

التي تحمل تصاريح.
تتخلى عن  الشمالية  أميركا  في  أو والية  مقاطعة  أول  كيبيك  وبذلك تصبح 

الهيدروكربونات. استخراج 
وكانت شركات النفط والغاز تطالب بتعويضات ال تقّل عن 500 مليون دوالر.
وصّوت لصالح مشروع القانون نواُب حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك 
الكيبيكي  الليبرالي  الحزب  ونواب  الحكومة،  رئيس  يقوده  الذي   )CAQ(
 )PQ( الكيبيكي الحزب  الرسمية، ونواب  المعارضة  الذي يشكل   )PLQ(

الداعي الستقالل مقاطعة كيبيك عن االتحادية الكندية.
أّمأ النواب العشرة في حزب التضامن الكيبيكي )QS( فامتنعوا عن التصويت. 

وهذا الحزب اليساري التوجه هو ثاني أحزاب المعارضة.
في  الوحيد  الممثل  كلير سامسون، وهي  النائبة  التصويت  امتنعت عن  كما 
الجمعية الوطنية لحزب المحافظين الكيبيكي )PCQ( الذي سبق له أن أعلن 

بوضوح أنه يدعم استغالل الطاقة النفطية في كيبيك.
ورأت منظمات وجمعيات بيئية عديدة أّن هذا القانون الجديد يشكل ’’لحظة تاريخية 
 Nature( كيبيك‘‘  و’’ناتور   )Greenpeace( بينها ’’غرينبيس‘‘  من  لكيبيك‘‘، 
Québec( و’’أو سوكور‘‘ )Eau Secours( و’’الجمعية الكيبيكية لمكافحة التلوث 
الجوي‘‘ و’’الجبهة الطالبية للعمل المناخي‘‘ و’’الجمعية الكيبيكية لألطباء من أجل 

البيئة‘‘.
ويغطي القانون المصاريف التي تكبدتها خمس شركات منذ عام 2015 )66 مليون 
دوالر من أصل 100 مليون دوالر( وثالثة أرباع تكاليف إغالق اآلبار وترميم مواقع 

االستثمار )33 مليون دوالر من أصل 100 مليون دوالر(.
وهناك حالياً 182 تصريحاً نشطاً للتنقيب، معظمها في وادي سان لوران وفي منطقتْي 

’’سان لوران السفلى‘‘ )Bas-Saint-Laurent( وغاسبيزي )Gaspésie( في شرق 
المقاطعة. وهناك أيضاً 62 بئراً يتعين إعادة تأهيلها.

ولم تحصل أعمال تنقيب عن النفط أو الغاز في مقاطعة كيبيك منذ عام 2011.
وباعتمادها هذا القانون تمتثل مقاطعة كيبيك لاللتزام الذي تعهدت به في مؤتمر األمم 
المتحدة المعني بتغير المناخ الذي انعقد في خريف عام 2021 في مدينة غالسكو في 

.‘‘COP26’’ المملكة المتحدة، والمعروف أيضاً باسم
وكان رئيس الحكومة الكيبيكية قد أعلن آنذاك أّن كيبيك تنضم إلى تحالف ما وراء النفط 
والغاز )BOGA(، وهو مجموعة من الدول التي أوقفت استغالل الهيدروكربونات.

ويضّم هذا التحالف ثمانية أعضاء أساسيين، من بينهم كيبيك وفرنسا والسويد وكوستاريكا، 
وثالثة أعضاء منتسبين هم البرتغال ونيوزيلندا ووالية كاليفورنيا األميركية.

  سّجلت كيبيك أمس 122 حالة استشفاء إضافية بسبب 
الـ’’كوفيد - 19‘‘، ليبلغ إجمالي عدد حاالت االستشفاء 
في المقاطعة بسبب الوباء 2060، وهذا سقف قياسي منذ 

15 شباط )فبراير( الفائت.
فقد أبلغت وزارة الصحة والخدمات االجتماعية في المقاطعة 
عن 224 حالة دخول و102 حالة خروج خالل الساعات 

الـ24 الماضية.
ويتلقى 83 مريضاً من ضمن العدد اإلجمالي العالَج في 
وحدات العناية الفائقة، أي بزيادة 16 مريضاً عن يوم الثالثاء.
لكّن رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، أشار إلى أّن 
الـ’’كوفيد - 19‘‘ لم يكن السبب الرئيسي لدخول المستشفى 

مؤخراً لدى نصف المصابين بالوباء.
 ،)INSPQ( وحسب المعهد الوطني للصحة العامة في كيبيك
للمصاب بمتغيّر  المستشفى  مدة اإلقامة في  يبلغ معّدل   

أوميكرون من فيروس كورونا ستة أيام.
لت أمس 13 حالة وفاة بالوباء، ليرتفع بذلك العدد  وُسّجِ
اإلجمالي للوفيات به منذ بداية الجائحة قبل سنتْين ونيف 

إلى 14.592 حالة.
وعلى امتداد أسبوع ارتفع معدل الوفيات اليومي بالوباء 

من 13 حالة إلى 21 حالة.

وقضى بالوباء 2.941 شخصاً 
على األقل منذ 5 كانون األول 
)ديسمبر( 2021 الذي يُعتبر 
من  الخامسة  ة  ج المو بداية 

الجائحة في كيبيك.
وُسجلت 3.515 حالة إصابة 
الـ24  الساعات  في  دة  مؤكَّ
األخيرة، ليرتفع معها إجمالي 
إلى  المؤكدة  بات  ا اإلص عدد 
1.007.006 حالة منذ بداية 

الجائحة.
يتّم  التي  الحاالت  د  عد لكّن 
الوضع  يعكس  ال  تعدادها 
الفعلي للوباء، فمراكز الكشف 

عن اإلصابات محجوزة للمجموعات التي تعتبر ذات أولوية.
في 11 نيسان )أبريل( الجاري تّم إجراء 22.777 اختبار 
كشف عن فيروس كورونا، وبلغ معدل الحاالت اإليجابية 

.16,3%
ألف شخص   40 من  نحو  تناول  التلقيح،  وعلى صعيد 
اللقاح المضاد لكورونا في الساعات الـ24 األخيرة، وكان 

الجرعة الرابعة ألكثر من %90 منهم.
وارتفع بذلك عدد جرعات اللقاح المعطاة في كيبيك منذ 

بداية الجائحة إلى نحو من 19 مليوناً.
وكيبيك هي ثانية المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان، 
تقديرات  نسمة حسب  8,64 ماليين  من  نحو  يها  ف يقيم 

وكالة اإلحصاء الكندية للربع األول من العام الحالي.

  أعلنت وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند أّن كندا سترسل ما يصل إلى 150 جندياً 
إلى بولندا لمساعدة الالجئين األوكرانيين.

الفور،  على  سينتشرون  الجنود  هؤالء  من   100 نحو  إّن  أناند  الوزيرة  وقالت 
وأشارت إلى ثالثة محاور تدّخل خالل األشهر المقبلة.

سيعمل معظم هؤالء الجنود في مراكز االستقبال في بولندا في مجال توفير الرعاية 
الفورية لالجئين األوكرانيين.

للمساعدات  قوة  لدعم  الكندية  المسلحة  القوات  من  آخرين  أفراد  إرسال  وسيتم 
اإلنسانية تقودها بولندا.

كما سيدعم الجنود الكنديون وزارة الهجرة والالجئين والمواطنة الكندية من خالل 

»تأمين االتصال بقوات الدفاع البولندية« كي يتمكن »آالف األوكرانيين 
اآلخرين« من االنتقال إلى كندا لإلقامة فيها.

قالت أنيتا أناند، وزيرة الدفاع الوطني »ال أستطيع أن أتخيل األلم الذي 
يشعر به ماليين األوكرانيين الذين اضطروا إلى الفرار من قنابل )الرئيس 
الروسي( فالديمير بوتين. لكن في مواجهة أعمال العنف المروعة هذه 

)...( سيواصل الكنديون الترحيب باألوكرانيين بأذرع مفتوحة«
واستقبلت بولندا أكثر من 2,6 مليون أوكراني من أصل أكثر من 4,6 

ماليين فروا من بالدهم بسبب الغزو العسكري الروسي.
وتقول الحكومة الفدرالية إنها قبلت أكثر من 30 ألف طلب من الجئين 
110 آالف  القدوم إلى كندا من أصل أكثر من  أوكرانيين راغبين في 

طلب في المجموع.
Ope- )ويندرج هذا االنتشار العسكري ضمن ’’عملية إعادة التطمين‘‘ 
ration REASSURANCE )نافذة جديدة(( التي تقوم بها كندا في 
أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية في إطار إجراءات الضمان والردع 

الخاصة بمنظمة حلف شمال األطلسي )’’ناتو‘‘(.
نطاق ’’عملية  بتوسيع  الماضية  األشهر  في  الكندية  الحكومة  وقامت 

إعادة التطمين‘‘ وتمديد مدتها.
وأشارت وزيرة الدفاع الكندية، التي كانت تتحدث من قاعدة ترينتون العسكرية 

الجوية في مقاطعة أونتاريو، إلى مساهمات كندا األخرى لدعم أوكرانيا.
فذّكرت بأّن الحكومة الكندية تعهدت في ميزانيتها األخيرة بتقديم 500 مليون دوالر 
في شكل مساعدات عسكرية للحكومة األوكرانية، وهي مساعدات تضاف إلى 110 
ماليين دوالر من األسلحة الفتاكة وغير الفتاكة التي تعهدت كندا بتقديمها ألوكرانيا.
المذكور، ما عدا  الميزانية  أناند تفاصيل إضافية حول إعالن  الوزيرة  ولم تعِط 

القول بأّن الحكومة الكندية تجري مناقشات مع موّردي أسلحة.

كيبيك: اعتماد قانون يضع حدًا للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما

ونا في أعلى مستوى منذ شهرين كيبيك: حالات الاستشفاء بسبب كور
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إنقاذ آثار أبوسمبل
تمر السنون وتتعدد األحداث ويسقط من الذاكرة عدد كبير 
من المشروعات سواء أكانت عظيمة أو غير عظيمة، 
لكن يبقى مشروع إنقاذ آثار النوبة، وخصوصا معبدّي 
أبو سمبل الكبير والصغير، من المشروعات الحضارية 

والثقافية الكبرى فى العالم أجمع فى القرن العشرين. 
وبدأ التفكير فى ذلك المشروع العمالق بعد أن قررت 
مصر الشروع فى بناء مشروع السد العالى، وعلى أثر 
ذلك قامت مصر الدولة العظمى حضاريا والرائدة ثقافيا 
بامتياز، وساعدها فى ذلك دول العالم المتحضر آنذاك، 
بالحفاظ على تراث مصر الحضارى فى أرض النوبة 
العريقة من الغرق والضياع فى مياه بحيرة ناصر التى 

كونها السد العالى خلفه على مساحة شاسعة. 
وسارعت الحكومة المصرية بتقديم طلب رسمى لمنظمة 
اليونسكو العالمية إلنقاذ آثار النوبة من الضياع الوشيك. 
ثم خاطبت منظمة اليونسكو بدورها الدول األعضاء لبدء 
الحملة الدولية إلنقاذ آثار النوبة. وبالفعل قامت بعثات 
العديد من الدول بحفائر علمية منظمة واسعة النطاق، 
وتم تسجيل وترميم العديد من المواقع األثرية، وتم إنقاذ 
ونقل  تكفيك  وكذلك  األثرية،  القطع  من  آالف  وترميم 
العديد من المعابد األثرية المهمة، وإعادة تجميعها فى 
المعابد  أكثر  بين  من  وكان  الجديدة،  المواقع  من  عدد 
شهرة فى هذا السياق معابد أبو سمبل الكبير والصغير 

وفيلة وغيرها من معابد النوبة العزيزة.
تاريخ مصر فى أرض النوبة

تعتبر أرض النوبة من أغنى المناطق األثرية على ضفاف 
نهر النيل، وكانت توجد بها حضارات عظيمة، وعثر 
بأرضها الممتدة على العديد من البقايا األثرية بداية منذ 
الفرعونية  بالعصور  مرورا  التاريخ  قبل  ما  عصور 
ووصوال  واإلسالمية  والمسيحية  واليونانية-الرومانية 
من  النوبة  منطقة  تمتد  وجفرافيا  الحديث.  العصر  إلى 
جنوب مصر إلى عمق أرض السودان وتحديًدا من مدينة 
أسوان إلى الدبة على وادي نهر النيل الخالد. ويتحدث 
أهل هذه المنطقة الحضارية العريقة اللغة النوبية. وتقسم 
عادة النوبة إلى النوبة السفلى -والتى تمتد من الجندل 
األول إلى الجندل الثانى على نهر النيل- والنوبة العليا 
التى تمتد فى أرض السودان الشقيق. ووفقا لعلماء اآلثار 
والمؤرخين، فإن النوبة تمتد عادة إلى أواسط السودان 
لتشمل المناطق التى كانت تحت حكم دولة كوش المعروفة 
األلفية  فى  ومروي  ناباتا  مدينتى  فى  مقرها  كان  التى 
األولى قبل ميالد السيد المسيح وبعد ميالده عليه السالم. 
وشغلت تلك المنطقة حضارات عديدة منذ عصور ما قبل 
التاريخ وتكونت بها ثقافات محلية مدهشة وامتد منها عبق 
الحضارة المصرية القديمة إلى أطراف وأعماق القارة 
األفريقية. وفى عصور الدولة القديمة والدولة الوسطى 
والدولة الحديثة الفرعونية، شهدت منطقة النوبة وجوًدا 
مصرًيا متميًزا ومزدهًرا. وتشبع ذلك الجزء من النوبة 
بالحضارة المصرية القديمة مما أدى فى عصر االنتقال 
الثالث إلى قيام أهل كوش بالسيطرة على الحكم فى أرض 
النيل وتكوين ما يعرف باألسرة الخامسة والعشرين مقلدين 
بذلك سير فراعنة مصر العظام أمثال الفرعون المحارب 
الملك تحوتمس الثالث والفرعون الشمس الملك أمنحتب 
الثالث ونجم األرض الفرعون األشهر الملك رمسيس 
الثانى. وبحلول العصر المتأخر، بسطت مصر نفوذها 
على أرض النوبة إلى أن دخلت الحضارة الفرعونية إلى 
مرحلة الذبول والنسيان. ومع دخول اإلسكندر األكبر أرض 
الهللينستى،  العالم  مصر، تحولت مصر إلى جزء من 
ثم ازدهرت مع عصر البطالمة، وصارت جزءا مهما 
من العالم الرومانى والبيزنطى ثم من العالمين المسيحى 

واإلسالمى إلى وقتنا الحالى.  
حملة اليونسكو إلنقاذ آثار النوبة 

ونتيجة لبناء السد العالى بمدينة أسوان، كما سلف القول، 
فقد غمرت بحيرة السد مواقع أثرية مهمة وامتدت المنطقة 
التى ستغمرها مياه بحيرة السد العالى إلى مسافة كبيرة. 
وتنبهت الحكومة المصرية إلى الخطر الذي يحيق بآثار 
مصر فى بالد النوبة، فما كان منها إال أن تدق ناقوس 
الخطر وتدعو األمم فى جميع أنحاء العالم بأن تمد يد العون 
لمصر للمساعدة فى إنقاذ آثار مصر فى بالد النوبة إلنقاذ 
هذا التراث الخالد الذي لم يكن واجبا وطنيا يخص مصر 
العظيمة وحدها، بل كان واجبا إنسانيا يخص العالم أجمع. 
وكان لبناء السد العالى أكبر األثر على تطور البحث األثرى 
فى بالد النوبة وقيام العديد من البعثات المصرية والدولية 
األثرية بالتنقيب عن اآلثار فى بالد النوبة بكثافة غير 

مسبوقة. وقامت كل 
أبحاث  بإجراء  بعثة 
أثرية كاملة وتسجيل 
الحفائر  نتائج  جميع 
األثرية التى كان يتم 
العثور عليها بكل دقة 
وقت  وفى  وعناية. 
وجيز، نجحت منظمة 
اليونسكو فى تكوين 
حملة عالمية للحصول 
على المعونات المالية 
والخدمات  الالزمة 
تلك  وفى  والخبراء. 
حفل  أقيم  المناسبة، 
كبير فى المقر العام 

النداء  بباريس لإلعالن عن  العالمية  اليونسكو  لمنظمة 
العالمى لإلسهام فى حملة إنقاذ آثار بالد النوبة.

ثروت عكاشة »أبو الثقافة المصرية«
ولم يكن لهذا العمل العمالق أن ينجح هذا النجاح الساحق 
أو حتى يتم التفكير فيه دون وجود قامات ثقافية مصرية 
عظمى نشأت ونبتت فى أرض مصر العاشقة والمعشوقة 
وعشقت أرض مصر الخالدة وأهلها وتاريخها وآثارها 
وحضارتها. فقد كان لرجال مصر العظام الدور األساسى 
فى هذا اإلنجاز الحضارى الكبير، ونذكر منهم بكل تأكيد 
وفخر واعتزاز الدكتور ثروت عكاشة واألستاذ عبد المنعم 
الصاوى والدكتور محمد جمال الدين مختار والدكتور 
أبو بكر وغيرهم من  المنعم  آدم والدكتور عبد  شحاته 
الذاكرة فى  التى ال تسقط من  العديدة  الالمعة  األسماء 
هذا العمل المحلمى الفريد. غير أن الفضل يرجع أوال 
التى لم تكن  وبشكل أساسى إلى دينامو العمل وشعلته 
تخبو أبدا الدكتور ثروت عكاشة القامة الثقافية الكبرى 
بعده وفى  العشرين وما  القرن  فى مصر فى منتصف 
حياة المصريين الثقافية. ويتضح من خالل كتاب الدكتور 
عكاشة المعروف »إنسان العصر يتوج رمسيس الثانى« 
أهمية الدور المحورى الذي بذله ذلك المثقف العمالق 
من أجل إقناع الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بضرورة 
إطالق حملة دولية إلنقاذ آثار النوبة ومساهمة منظمة 
اليونسكو العالمية فى هذه الحملة التى لم تكررها منظمة 
اليونسكو بهذا الشكل المذهل وبهذا النجاح غير المسبوق 
من بعد. واختار القدر أن يعتذر الزعيم المثقف جمال عبد 
الناصر عن حضور االحتفال بنقل معبدى أبوسمبل إلى 
موقعهما الجديد وينيب عن سيادته الدكتور عكاشة الذي 
دخل التاريخ من أوسع أبوابه بهذا الحدث العظيم وأعماله 
الفريدة والمهمة األخرى من أجل تأسيس بنية ثقافية قوية 
ألركان الثقافة المصرية، فكان بحق األب المؤسس للثقافة 

المصرية ليزيد على معماره وزراء ثقافة مصر الالحقون 
فى بناء وإعالء صرح الثقافة المصرية من بعده حتى 
يصل إلى عاله ويتجه باستمرار إلى مبتغاه حيث حب 
الحق والخير والجمال. لقد كان نقل آثار النوبة ملحمة 
تاريخية مثيرة لإلعجاب، وسوف يظل التاريخ يذكرها 
بأحرف من نور مسجال بفخار أسماء البنائين المصريين 
العظام وعلى رأسهم المثقف الموسوعى والرائد المؤسس 
الدكتور ثروت عكاشة »أبو الثقافة المصرية« بامتياز. 

معبدا أبوسمبل
تقع مدينة أبو سمبل إلى الجنوب من مدينة أسوان على 
المصرية  النوبة  فى  الخالد  النيل  لنهر  الغربية  الضفة 
بالقرب من حدود مصر الدولية مع دولة السودان الشقيق. 
وبنى بأبوسمبل معبدان منحوتان فى الصخر يرجعان إلى 
عهد الفرعون األشهر رمسيس الثانى من األسرة التاسعة 

عشرة من عصر الدولة الحديثة الفرعونية. 
وكان معبد أبو سمبل الكبير واحدا من أربعة معابد بنيت 
واحدة،  الثانى كوحدة  الملك رمسيس  فترة حكم  خالل 
والثالثة األخرى هى: معبد وادي السبوعة )مقر المعبود 
آمون رع( ومعبد الدر )مقر المعبود رع حور آختى( 
ومعبد جرف حسين )مقر المعبود بتاح(. وقد أمر الفرعون 
رمسيس الثانى مهندسيه البارعين بالبدء فى بناء معبدى 
أبو سمبل فى السنوات األولى من فترة حكمه العريق 
من  والعشرين  الخامس  العام  فى  فيهما  العمل  واكتمل 

حكمه المديد. 
معبد أبو سمبل الكبير

 يطل معبد أبو سمبل الكبير على بحيرة ناصر فى منظر 
جمالى رائع قلما أن يتكرر فى مكان أثرى آخر حيث 
تتزاوج زرقة السماء الصافية بزرقة المياه الرائقة ورمال 
صحراء مصر الصفراء النقية بصخور المعبد الداكنة 
وخضرة األشجار والنباتات الموجودة فى المنطقة بسمرة 
أبناء مصر المميزة. ويعتبر معبد أبو سمبل الكبير من 
تماثيل  القديمة. وتتصدر  العمارة فى مصر  فن  روائع 
الملك رمسيس الثانى األربعة الجالسة واجهة المعبد التى 
تشبه الصرح ويبلغ كل تمثال من هذه التماثيل حوالي 22 
مترا، ويحيط بهذه التماثيل تماثيل أصغر واقفة تجسد أم 
الملك وزوجة الملك، وتماثيل أكثر صغرا تصور أبناء 
وبنات الملك الممثلين واقفين بين قدمى الفرعون. وحدث 
زلزال فى العصور القديمة أثر على التمثالين المحيطين 
بالمدخل إلى المعبد مما أدى إلى تساقط الجزء العلوي 
من التمثال الجنوبى، بينما عانى التمثال الشمالى منهما 
فى  ترميمه  وتم  السابق  التمثال  من  أقل ضررا  بشكل 
عهد أحد خلفاء الملك رمسيس الثانى، وهو الملك سيتى 
الثانى فى نهايات عصر األسرة التاسعة عشرة. وفوق 
الملك  اسم  المدخل يوجد كورنيش ضخم يحتوي على 

رمسيس الثانى. ويضم جانب المدخل على اليسار نقشا 
يضم ألقاب الملك. ثم أجزاء المعبد المعمارية وصوال 
إلى قدس األقداس حيث يوجد تمثال الملك رمسيس الثانى 
بين تماثيل آلهة مصر الكبرى فى تلك الفترة المهمة من 

تاريخ مصر الفرعونية.
ومن أروع معالم معبد أبو سمبل الكبير هو اختراق شعاع 
الشمس باب المعبد ليصافح وجه رمسيس الثانى مرتين 
االنبهار  تثير  وفلكية  هندسية  ظاهرة  فى  عام  كل  من 
باستمرار. ويؤكد هذا على عبقرية المصرى القديم التى 
لها أدلة كثيرة ما تزال تحير العالم كله إلى اليوم الحالى. 
وتعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس 
الثانى بذلك المعبد المهم حدًثا فريًدا ينتظره عشاق مصر 

فى كل مكان فى العالم. 
معبد الملكة نفرتاري

يقع معبد أبو سمبل الصغير أو معبد جميلة الجميالت 
الملكة نفرتارى إلى جوار المعبد الكبير الخاصبزوجها 
الفرعون الشهير الملك رمسيس الثانى.ومن أجل الجميلة 
نفرتارى بنى لها زوجها ذلك المعبد المتميز فى الصخر 
الطبيعى. ونحتت تماثيل عديدة فى واجهة المعبد تمثل 
الملك العظيم وزوجته الجميلة التى أبهرت العالم قديما 
وحديثا بجمالها وجاذبيتها وعذوبتها ورقتها التى ال تقاوم. 
ثم تتوالى األجزاء المعمارية المكونة لهذا المعبد المهم. 
وصارت نفرتارى الزوجة الرئيسية للملك رمسيس الثانى، 
على الرغم من تعدد زيجاته ومحظياته. وكانت نفرتارى 
أم ستة من أهم أبناء الملك رمسيس الثانى. ومن فرط حبه 
الشديد لزوجته فائقة الجمال، أمر الملك المعظم بإنشاء 

مقبرة رائعة لها فيوادي الملكات.
 وقد حملت منطقة وادي الملكات فى مصر القديمة أسماء 
عدة مثل »الوادى العظيم« و«الوادى الجنوبى« و«تا ست 
نفرو« ويعنى االسم األخير »مكان الجمال«، وشاع أكثر 
من االثنين السابقين، وأسس فى البداية كجبانة مخصصة 
لدفن نساء الطبقة المالكة من المجتمع المصرى القديم فى 
بداية عصر الدولة الحديثة على الشاطىء الغربى لنهر 
النيل المواجه لمدينة األحياء فى شرق طيبة )األقصر 
المنظمة إال فى عام  العلمية  الحفائر  تبدأ  الحالية(. ولم 
1903م، بوصول األيطالى الشهير »إرنستو سيكياباريللى« 
)1928-1856م( -مدير المتحف المصرى فى تورينو-

وحصوله على التصريح بالتنقيب فى الوادى من مصلحة 
اآلثار، فنجح فى اكتشاف مقبرة الملكة الفاتنة نفرتارى، 

جميلة الجميالت. 
ومنذ العثور على هذه المقبرة الجميلة، اعتبرت واحدة من 
أجمل المقابر التى أبدعتها مخيلة المصريين القدماء فكرا 
وأداء، فبلغت الرسوم المصورة على جدرانها وممراتها 
اكتشفها  وحين  الساحر.  الجمال  من  مربعا  مترا   520
العالم  الباب ليطل  1904م، فتح  سيكياباريللى فى عام 
العالم عبر  الفنية فى  على واحدة من أجمل اإلبداعات 
تاريخ الفن البشرى الطويل، وعلى واحدة من أجل وأجمل 
المقابر القادمة من مصر الفرعونية ذات الرسوم التى 
تخلب األبصار وتسحر العقول بجمال مناظرها وتنوع 
موضوعاتها ونقاء وصفاء ألوانها. وأصبح من المفضل 
عند عشاق الجمال الراغبين فى نشدان البهجة زيارة هذه 
المقبرة للنهل من جمالها األخاذ، وأصبح الجمال عالمة 
وعنوانا عليها وعلى صاحبتها، جميلة الجميالت، كما كانت 
الحال فى حياتها األولى المليئة بالجمال والحب والسعادة 
والعشق وفى عهد مليكها العاشق األبدى لها ولجمالها التى 
كانت تنافس به حتحور ربة الحب والجمال عند قدماء 
راود وساور  الذي  الفنى  الطموح  وتحول  المصريين. 
صاحبتها ومبدعيها إلى حقيقة واقعة واضحة كوضوح 
الشمس فى كبد السماء فى نهار مشمس رائق العذوبة.

أدب وثقافة
من كتاب:  أسرار اآلثار 

توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات
البصير بقلم: د. حسين عبد 

مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز 
د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

بقلم: سونيا الحداد

طموحاُت الِعشِق

     Vendredi 15 avril 2022
الجمعة 15 ابريل 2022

  تكملة للعدد الماضي: 

الخلوِد ماوراِء  الى  تطمحيَن 
غابٍة في  بكوٍخ  أطمُح  وأنا 

أحالمي فيه  أُلملُم 
ذاكرتي اركانِه  في  أوزعُّ 
الجميالِت غانياتي  صوَر 

الشمِس أغصاُن  حوله  َتتألُق 
قصائدي اضطراباِت  جدرانِه  على  أعلقُّ 

غافيٍة بعيوٍن  الليُل  َينتظُرني 
القمِر ضوِء  في 

الثلِج أرصفِة  من  الصباُح  َيرتعُش 
أشجاني ُتدفأُ  اليوميُة  الصحَف  لكنَّ 

المرآِة في  ذاكرتي  َتنهُض 
االمطاِر في  نيراني  َتشَتعُل 

الماضي الزمِن  الى  المنفى  ضباُب  يأخُذني 
سقراط سجِن  من  الحكمَة  ألستعيَد 

الحالج وصلِب 
الصحراُء َتلتهُمها  أيامي 

الطرقاِت في  َغرَق  البحَر  لكنَّ 
الليِل في  تزقزُق  العصافيِر  وأشجاُر 

الكلماِت زمَن  أنسى  لَْن 
الحورياِت وأطياَف 
المنفى وياسمينَة 

االعمى الليِل  نخَب  َتشرُب 
بالناِر( )متحدًة 
كأساً اجرَع  لَْن 

الحاناِت من  يهرُب 
الهارب تاريخي  أترَك  لَْن 
الغاباِت عشِق  في  يمرُح 

القديسين صوامِع  في  مقهوراً  او 
الشعراِء،،،،،، أرصفِة  على  ُمحتشداً  أو 

شعر: جاسم نعمة مصاول

  منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس المنظمات الدولية للسالم، 
عرف العالم جميع أنواع المجازر والجرائم بحق االنسانية من قبل من 
يحدثنا اليوم، وبكل وقاحة، عن جرائم ضد االنسانية وحقوق االنسان.  
طبعا ومن دون أدنى شك أن الحرب  أمر مرفوض كليا وأنها اللعنة التي 
تحل على كل من يمر بها ولقد وضعت قوانين دولية هدفها الرئيسي هو 
العمل الجاد والدؤوب على  حماية السالم بين األمم لكن الواقع ولالسف 

الد  تماما.  كم من  الشديد هو عكس ذلك 
ول لم يحترم سالمها وآل أمنها وآل حتى 
تواجدها  كأمة مستقلة في كيانها وأنظمتها، 
تّم التدخل بها مباشرة ودون استئذان، وتم 
لها  حتى اجتياحها، تقسيمها ورسم حدود 
دون أي اعتبار إلى مسارها التاريخي الذي 
من  كم  أجله.  من  الغالية  األثمان  دفعت 
دول سحقت وتم اجتياحها اقتصاديا بعد أن 
أصبح سكانها عبيدا ال يجدون القوت لهم، 
البنك الدولي هو أكبر دليل على انتهاكات 
االستعباد  حنى  األساسية  اإلنسان  حقوق 
الكلي واألمثلة عديدة.  ها نحن اليوم أمام 
قد  كبير  بانفجار  العالم  تهدد  دولية  أزمة 
تزول معه جميع القواعد واألعراف الدولية 

واإلنسانية والوجودية أيضا. أزمة ال عالقة لها بحقوق االنسان وحماية 
االنسانية وجميع العناوين الرنانة الطنانة والفارغة، التي يصمون آذاننا 
بها ليال نهارا وعلى جميع وسائل اإلعالم. الحقيقة الوحيدة، والتي لم تعد 
مخفية على أحد، هي المصلحة الفردية لكل دولة في البحث عن مصالحها 
الخاصة في تقاسم الثروات التي تزخر بها هذه  الكرة األرضية. الفردوس 

الذي جعل منها اإلنسان جحيما حيا آل مفر منه بعد اليوم.
ساعة تدخل الحرب القاعدة الوحيدة التي يسري مفعولها هو أنك »إما 
قاتل أو مقتول«.  إنها حقيقة جميع الحروب عبر التاريخ والتي لن تتغير 
أبدا، ومن يحدثك عن غير ذلك هو إما أنه يستهبلك لغايات في نفسه أو 
أنه هو الهبيل الذي يتفلسف ويحلم في عالم لم ولن يتواجد أبدا.  كم من 
دول أرغمت على دخول حرب لم تردها أبدا، آل بل عملت جاهدة على 
تجنبها لكنها فشلت ألن الآلعب األكبر وراء الكواليس هو الآلعب األول 
المنمقة  السلمية  منها  عديدة  أساليب  من خالل  الطريق  يمهد  واألخير، 
التي تحتل النفوس وتغويها مؤقتا من خالل تقديم حقوق ومنافع اجتماعية 

واهية بمكن خسارتها في اي وقت كان، ومنها الخبيثة المخفية التي تزرع 
الحقد في النفوس من خالل أعمال دموية ارهابية تجعل من الحرب أمرا 
مقبوال ال بل مطلوبا والنتيجة جميعنا يعرفها.  من آل يقرأ التاريخ بتمعن 
لن يحمي نفسه من الحاضر ولن يرسم مستقبله أبدا.  حتى الحياد بات 
أمًرا مرفوضا، وكل من يتجرأ على المطالبة به يتم اضطهاده واسقاطه 
وحتى فرض العقوبات عليه.  ونحن هنا في كندا ابتلينا برئيس وزراء 
شطرنج  رقعة  على  حجر  بأنه  جدا  فخور 
يمّرر بين األقدام وهو يلبي نداء معلمه.  ال 
أدري ما هو موقفه ممن انتهك جميع حقوق 
اإلنسان وقوانين الحرب الدولية في العراق، 
أفغانستان فلسطين سوريا ولبنان والآلئحة آل 
تنتهي. أال يدري هذا الرئيس أن العديد من 
التهم في استعمال المواد الكيماوية واالسلحة 
الممنوعة دوليا يشتبه بها معلمه األكبر وأن 
الثوابت على هذا الكآلم  يغض النظر عنها 
دوليا؟  هل نسينا ما قدمته حينها وسائل اإلعالم 
من حقائق وفضائح تجعل ممن  يحدثنا اليوم 
عن انتهاك القانون الدولي، هو المنتهك األول 
والمتسبب الرئيسي لما وصلت إليه األمور 
من  العديد  بأن  دراية   علي  جميعنا  اليوم؟ 
المجازر يشتبه بأنها اخراج سينمائي موّجه، وهذا االسلوب االعالمي 

هو احد اخطر االسلحة المستعملة في يومنا.
اللعبة خطيرة جدا، والدول الصغيرة المتعطشة إلى سالم وحرية وهميين 
تراثها وحضارتها،  أبنائها ومن كنوز  تدفع من لحم  باتت ترسانة حية 
المبالغ الباهظة على طاولة الذئاب.  ما هي مسؤولية حكام هذه الدول في 
اداراتها تجاه التاريخ؟ ماذا سيقول التاريخ في المستقبل عما حصل مع 
أهل الفن والعلم والرياضة الروس؟ عن أي حقوق انسان وكرامة وقيم 
يتحدثون وايديهم مغمسة بدماء االبرياء؟  الحكام  والمستشارون العاقلون 
عبر التاريخ أقاموا عالقات طيبة و تزاوجوا مع الجوار وعملوا على 
احترام العقود التي تم عقدها بين االطراف منعا للحروب وليس العكس.  
يوم تشهر سالحك في وجهي  سأشهر سالحي وأمحيك، فال تبكي بعدها 
يتثقف  الذي  اليوم،  العالم  لكن  االقدام على خطوتك.  قبل  فكر جيدا  بل 
نقطة تحول  يفعل، يمر في  يفكر وماذا  له كيف  يقول  من خالل اعالم 
جذرية ستغير وجه التاريخ الى األبد والنهاية آل أريد التفكير بها اآلن!

  أعزائي الكرام، أطفالنا وشبابنا وكبارنا، نساء و رجال، 
اإلنسانية  بحور  من  نستشفهم  والوفاء،  االخالص  و  الطيبة 

كترياق للشفاء ..
الوريد  ِبنبضات  بل هم خالدون  نتتبعهم بصمٍت،  بعيد  ثم من 

بدماء  الفؤاد،  وبمشاعر 
بعذٍب  بالشريان،  تسري 
يجري بحقولنا و بين جداول 
الوديان، ذات أصول راسخة 

بالروح و بالكيان ...
تنادينا بالحق، ها أنا متواجدة 
بداخلَك يا انسان، فال تتجاهل 
ِطيبتي وانسانيتي و وفائي 
عطور  نجني   ، بدنياَك 
و  أمال  نهاديَك  الريحان 

اشراقة لشمِس الزمان ..
نحن عطايا الرحمن إلى كل 
من باألرض أحياء، فلماذا 
و  باالستهانة  إلينا  النظر 

االستهزاء  و  السخرية 
فال  والكبرياء،  واإلساءة 
مجاراًة لسلوك هؤالء األغبياء 

األقالء السفهاء ..
مرحباً بإنسانية القلوب و رقي العقول بالتعامل مع مجتمعاتنا 

في شتى األوطان ..
الفكر  يناشد  متأللئ  سامى  مجتمع  في  انسانياتنا  و  اخالصنا 
والثقافة والنجاح بعقول راقية سامية بهدوء النفس وااللتزام كي 
نتخطى سلوكيات الجهل و ننثر آلليء الفرحة بالتقدم و البناء ..
الطيبة أخالق بها تحقيق حياة مستقرة مغمورة باألمان بالتحلي 

بالعطاء والصبر على المآسي والمحن والعناء ..
تناغمها  من  األفكار  شهد  تسقينا  نيلية  بشالالت  نرتوي  منها 
بأرواحنا نتألق أدباء ومثقفون وشعراء، ننعم فنانين وعلماء، 

نبوغ بجميع المجاالت ...
تحُرر من الجهل والعنصرية واالستعباد، ُمنحنى متزايد تجاه 
المعرفة والعلماء، كل هذه السمات ترتقي وتناشد، يحيا اإلنسان ...
تحية سامية إلى أصحاب الِطيبَة المخلصين الشرفاء األوفياء ....

االنسانية والطيبة 
والوفــاء ِبجنـات المـقال

وانـــت جــــاي

بقلم : سناء سراج

السالم له قواعده وليس الحرب!

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

بالسالمة  انت مسافر.. ترجع 
بس وحياتك ياغالي وانت جاي 

أمان  هاتلنا شوية 
على حب وحنان  

ولو القيت في سكتك راحة بال 
هات كمان ..

 وياريت تجيب معاك  
الجراح   حاجه تشفي 

و تحسسنا كمان باألمان   
واي حاجة تمسح دمعنا  
وترجعلنا   همنا  وتزيل 

الزمان والعمر اللي كان ..
ايام كان القلب طيب  

راضية   والنفس 
هنية   حلوة  والعيشة 

كمان   وياريت 
 لو تقدر تجيب الطيبين   

يواسونا   باقين  اللي 
الراحلين  ويعوضنا عن 

فيهم   نالقي  يمكن 
ايد تمسح دموعنا  

قلوبنا   على  وتطبطب 
نحكي معاهم  من غير خوف  

وهات وهات  … 
وال اقولك كفاية  كدة  

عليك. )تإِلنا(  لنكون 

بقلم: منى فتحي حامد



  تُعد السياحة من أهم األنشطة التي تقوم بها الدول وتتنافس 
الدولة  أفضل من  دولة  تكون كل  البعض حتى  مع بعضها 
للدولة  كبير  تُعد مصدر دخل  السياحة  أن  ، حيث  األخرى 
الكثير من  بها  يكون  بها سياحة  يكون  التي  الدولة  وأيًضا 
بسيطة  بأنه معتدل وتكلفتها  مناخها  يتميز  وأيًضا  األمان 

وغير باهظة الثمن.
معلومات عن مدينة ميكونوس

تُعد مدينة ميكونوس أشهر جزيرة سياحية وتوجد في اليونان 
ُتعتبر  ، حيث  السياح  إليها سنوًيا ماليين  بالذهاب  ويقوم 
اليونان من أكثر البالد التي يكثر بها الجزر السياحية ، وذلك 
ألنها يوجد بها 2 ألف جزيرة ، وتكون مدينة ميكونوس أحد 
جزرها التي يذهب إليها الكثير من السياح سنوًيا ، حيث أنها 

تبعد عن أثينا حوالي 176 كيلو متر تقريًبا.
تتوافر في مدينة ميكونوس  التي  المعلومات  أهم  وُتعد 

السياحية ما يلي:
أوًل: تُعد مدينة ميكونوس التي تقع في دولة اليونان من أهم 
المواقع السياحية في العالم ، وتوجد على األراضي اإلغريقية.
ثانيًا: توجد مدينة ميكونوس في الجانب الشمالي لجزيرة سيكالد.
تُسمى مدينة ميكونوس إيبيزا اليونان ، حيث تعرف بالحياة 
الجميلة  البحرية  الشواطئ  العديد من  بها  ، ويوجد  الليلية 
لجميع  مناسبة  ُتعد  فهي  لذلك   ، المياه  تتمتع بصفاء  التي 

مختلف األعمار.
بالغروب في عاصمة جزيرة  ميكونوس  مدينة  تتمتع  ثالًثا: 
العاصمة  تلك  وتتمتع   ، الصغيرة  فينيسيا  ميكونوس وهي 

بالمنازل الجميلة التي تتلون بألوان طبيعية وواقعية.
رابًعا: تتميز بتواجدها بالقرب من البحر وذلك يجذب الكثير 
لها من السائحين ، كما يوجد بها مطاعم كثيرة مفتوحة حتى 

يشاهد السائحين البحر أثناء تناولهم للطعام.
خامًسا: كما يوجد بها أفضل الفنادق في جزيرة ميكونوس، 

وهذا ما يجعل السياحة في اليونان دائًما في تزايد مستمر.
سادًسا: كما تتمتع جزيرة ميكونوس بالمناخ المعتدل ، ويعد 
أفضل وقت للذهاب إليها في شهر أغسطس ويوليو ، حيث 
ذات درجة حرارة  ليست  تكون خفيفة  الحرارة  أن درجة 

عالية ول درجة حرارة منخفضة.
سابًعا: تتميز أيًضا بوجود العديد من الحفالت التي تقام بها ، 
وللذهاب إليها يمكن الوصول إلى عاصمة اليونان وهي أثينا 

، ومن بعد ذلك التوجه من مطار أثينا إلى جزيرة ميكونوس.
تكلفة السفر سياحًيا إلى مدينة ميكونوس

األوروبية من حيث  الدول  ُتعد من أرخص  اليونان  دولة 
اليونان منخفضة  في  السياحة  تكلفة  يُعد  كما   ، السفر  تكلفة 
عن جميع الدول األوروبية ، كما أن رحالت الطيران إلى 
 ، األوروبية  الدول  في  الرحالت  ُتعد من أرخص  اليونان 
وأكثر فترة تكون التذاكر منخفضة السعر هي من سبتمبر إلى 
أكتوبر ، والسبب في ذلك هو أن عدد السياحة في تلك الفترة 
الخدمات من مواصالت  قليل ، وكذلك أسعار جميع  يكون 

وأسعار إقامة وغيره .
كيفية السفر إلى جزيرة ميكونوس السياحية

يُعد السفر إلى جزيرة ميكونوس السياحية من أسهل طرق 
السفر ، حيث أنه يمكن السفر إليها عن طريق الجو وذلك 
بواسطة طائرة ، حيث يوجد بمدينة ميكونوس مطار محلي 
المدينة  فقط من  متر  كيلو  أربعة  واقع على مساقة  ويكون 

الرئيسية ، وهذا المطار يقوم باستقبال العديد من الرحالت 
الدولية المختلفة ، حيث يربط ذلك المطار بين المدن اليونانية 
أثينا  المدن مدينة  ، ومن هذه  المذكورة أعاله  والجزيرة 

عاصمة اليونان ، وسالونيك.
يوجد العديد من الفنادق التي تقع في مدينة ميكونوس وتتميز 
بعدة مميزات تجعلها أفضل الفنادق في مختلف دول العالم 

، ويُعد من افضل الفنادق في جزيرة ميكونوس ما يلي:
أوًل: فندق بوهيمي ، وهذا الفندق يتمتع بالعديد من المميزات 
حيث أنه يطل على البحر مباشرة ، ويبعد عن البلدة بحوالي 
ثالث مئة متر فقط ، ويكون الفندق قريب من ميناء ميكونوس 
القديم ، .يكون قريب من المطار بحوالي أثنين كيلو متر فقط.

ثانًيا: فندق وسبا ميكونيان أمباسادور ، وهذا الفندق ما يتميز 
به هو أنه قريب من مدينة ميكونوس الرئيسية ، وذلك ألنه 
ميكونيان  وفندق وسبا   ، بالسيارة  فقط  دقائق  بعد  يقع على 
أمباسادور يطل على شاطئ بالتيس يالوس ، وتقع المسافة 

بينه وبين مطار ميكونوس 2.5 كيلو كتر فقط.

كيفية التنقل في جزيرة ميكونوس السياحية
يُعد التنقل داخل جزيرة ميكونوس السياحية من أسهل طرق 
التنقل ، حيث أنه يمكن التنقل عم طريق عربات التاكسي ، 
ولكن يقل عربات التاكسي بها وما يكثر هو الحافالت حيث 
تعتبر هي أفضل وسيلة للتنقل بها ، حيث يوجد بها محطتين 
المحطتان هما محطة  ، وهاتان  العامة رئيسيتين  للحافالت 
ساحة فابريكا ، وهي توجد في الجزء الجنوبي من الجزيرة 
، وهذه الحافالت تنطلق إلى بالتس يلوس ، وأيًضا شاطئ 
باراديس في الجنوب ، أما المحطة الثانية وهي تتواجد في 
الناحية الشمالية للجزيرة ، وهذه الحافالت تتجه إلى ستيفانوس 

، وأغيوس ، وتورلوس.
كما يُمكن استخدام القارب للتنقل في مدينة ميكونوس ، وهي 
الوسيلة المفضلة عند الكثير من السياح ، وخاصة يفضلوها 
قوارب صيد ولكن  تكون  ، وهي عادة  الصيف  في فصل 
للقوارب في  الرئيسية  الركاب ، والمحطة  نقل  تستخدم في 
جزيرة ميكونوس هي بالتس يلوس ، كما يمكن أيًضا استخدام 

السيارات أو الدرجات البخارية كذلك.
السياحية في دولة  أكثر األماكن  تُعد جزيرة ميكونوس من 
اليابان التي يذهب إليها سياح من مختلف دول العالم ، وذلك 
بها  يوجد  بها حيث  المختلفة  المميزات  الكثير من  لوجود 
العديد من الفنادق الي تطل على البحر وتتصف باتساعها ، 
كما تتصف بمناخها المعتدل وجوها اللطيف معظم السنة ، 

وأيًضا تكلفتها الغير باهظة.

السياحة العالمية

اعداد : مايك انجلو
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 Les proverbes en français et arabe

ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
بتعادله مع بنفيكا 3-3

    تأهل فريق ليفربول اإلنجليزي إلى نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تعادله 
لكل  أهداف  بثالثة  البرتغالي  بنفيكا  مع ضيفه 
منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس 
على ملعب أنفيلد، في إياب الدور ربع النهائي.
إبراهيما كوناتي في  ليفربول  ثالثية  وسجل 
فيرمينو هدفين في  الدقيقة )21( وروبرتو 

الدقيقتين )-55 65(، بينما سجل ثالثية بنفيكا 
)32( ورومان  الدقيقة  في  جونكالو راموس 
ياريمتشيوك في الدقيقة )73( وداروين نونيز 

في الدقيقة )82(.
واستفاد ليفربول من فوزه على بنفيكا ذهاًبا في 
ليضرب موعًدا في   ،)3-1( بنتيجة  البرتغال 

نصف النهائي مع فيالاير اإلسباني.

صفقة سوبر.. الزمالك يحصل على توقيع نجم 
اإلسماعيلى للتعاقد معه فى الصيف

    توصل مسئولو نادي الزمالك لتفاق مع 
فريق اإلسماعيلي  عبدالرحمن مجدي لعب 
الموسم  بداية من  الفريق  إلى صفوف  لضمه 

المقبل لتدعيم الصفوف.
وحصل مسئولو الزمالك بالفعل على توقيع نجم 
بعد جلسته مع  الماضية  األيام  في  الدراويش 
أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة.
وقرر مسئولو الزمالك تأجيل المفاوضات مع 
إدارة اإلسماعيلي لنهاية الموسم الجاري بسبب 
والنتائج  الحالي  الوقت  الفريق في  ظروف 
السلبية في الفترة الماضية وصعوبة التفاوض 
معهم حالًيا وتأجيل األمر لحين تحسن النتائج.
الزمالك إعجابهم بمستوى  وأبدى مسئولو 

للتعاقد معه،  عبدالرحمن مجدي وتحمسهم 
أكثر من مركز داخل  يجيد في  أنه  خاصة 

المستطيل األخضر.
اآلن على  الالعب حتى  اسم  يتم عرض  ولم 
البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، 
حيث قام مسئولو القلعة البيضاء بالحصول على 
توقيعه لتأمين أنفسهم على أن يتم عرض األمر 

فيما بعد على الخواجة البرتغالي.
ويستعد الزمالك لمالقاة فريق التحاد السكندري 
يوم الثالثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري 

في مواجهة مهمة وقوية للزمالك.
وتعادل الزمالك سلبيًا مع فاركو في الجولة الماضية 

من عمر بطولة الدوري على استاد القاهرة.

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

تعرف على موعد أخر مران للرجاء قبل مواجهة 
األهلي بدوري األبطال

   يخوض فريق الرجاء المغربي مرانه األخير 
بالقاهرة استعداداً لمواجهة األهلي في ربع نهائي 
دوري أبطال أفريقيا ، حيث يتدرب الفريق المغربي 
في العاشرة من مساء اليوم ، الجمعة ، على ملعب 

األهلي we السالم.
فيما يختتم األهلي تدريباته في التاسعة والنصف 
مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، 
وذلك استعداًدا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.

ويُسمح لوسائل اإلعالم بحضور أول ربع ساعة 
المنظمة  للقواعد  الفريق، وذلك وفًقا  من مران 

لدوري أبطال إفريقيا.
ويسبق التدريب الختامي لألهلي، المؤتمر الصحفي 
الخاص بالمباراة، الذي يعقد في الرابعة والنصف 
we السالم،  الجمعة في استاد األهلي  عصر 
بحضور بيتسو موسيماني المدير الفني لألهلي، 

ومعه كابتن الفريق.

الفريق لوسائل  ويتحدث موسيماني وكابتن 
المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما  اإلعالم خالل 
المغربي. الرجاء  أمام فريق  المرتقبة  للمباراة 
ويستعد األهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي 
في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال 
إفريقيا، والمحدد لها العاشرة مساء السبت على 

ملعب األهلي we السالم. 
وقرر مسئولو النادي األهلي تأجيل موعد السفر 
للمغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب 

ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
األهلي كان قد حدد مساء األحد المقبل  الموافق 
المغرب  إلى  للسفر  الجاري موعداً  أبريل   17
إياب  الرجاء في  عبر طائرة خاصة لمواجهة 
ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل أن يتم تأجيل 

موعد السفر ليوم 19 أبريل الجاري.

المقاولون العرب يتقدم على المقاصة بهدف في 
الشوط األول ببطولة الدوري

   

                                             
المال الحرام ما يدومش

Bien mal acquis ne profite jamais
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الشغل مش عيب ما عيب إل العيب
Il n’y a pas de sots métiers, il n’y a que de sottes gens

    تقدم فريق المقاولون العرب، على  نظيره 
مصر المقاصة، بهدف دون رد، في الشوط األول 
من اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 
الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وبالدقيقة 25 أضاع كريم حالوة، لعب مصر 
المقاصة ركلة جزاء أمام فريق المقاولون العرب.
وبالدقيقة 42 جاء هدف المقاولون العرب، عن 
بالخطأ  المقاصة  طريق محمد مجدي، لعب 

في مرماه.
ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس 
عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 
11 نقطة، حيث لعب ذئاب الجبل 13 مباراة فاز 

تلقى  بينما  لقاءات،   5 في مباراتين وتعادل في 
الخسارة في 6 مواجهات.

فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر 
 9 الممتاز، برصيد  الدوري  في جدول ترتيب 
13 مباراة،  الفيومي  الفريق  نقاط، حيث لعب 
6 مواجهات وتلقى  فاز في مباراة وتعادل في 

الخسارة في مثلهما.
وبتوالي  محمود ناجى اإلدارة التحكيمية لمباراة 
المقاولون والمقاصة ويعاونه هشام الدسوقى ومحمد 
مجدى سليمان، وحكم رابع أسامة إسماعيل، 
الشاهدى ويعاونه  الفيديو مصطفى  وفي غرفة 

عمرو عابدين.



  إن ما يُميّز األجواء الروحية والتعبدية في شهر 
رمضان هو إقبال المغاربة على أداء صالة الجماعة 
العام  وهذا  التراويح،  صالة  وخاصة  بالمساجد، 
رمضان له خصوصية، فهو يأتي بعد سنتين متتاليتين 
من غياب التراويح بمساجد المملكة، بسبب جائحة 
كورونا، ولذلك طال اشتياق النفوس لبيت هللا، فأقبلت 
على المساجد بلهفة وشوق كبيرين، ويظهر ذلك في 
االكتضاض الكبير الذي تشهده جميع مساجد مدينة 
في  ولكن  التراويح وحسب،  في صالة  ليس  فاس، 
جميع أوقات الصالة، وهو ما يؤكد تنامي االلتزام 
الديني والشعور بالرغبة في اللجوء إلى هللا من أجل 
بعد  والرحمة، خاصة  المغفرة  إليه وطلب  التوسل 
وباء كورونا، الذي رفع وتيرة اإلقبال على الصالة 
االطمئنان  ذلك  لإلنسان  توفر  فالعبادات  والدعاء، 
القلبي واإلحساس باألمن الروحي، وتظهر األجواء 
الروحية أيضاً في المساجد بعد صالة العصر، حيث 
قراءة القرآن جماعًة، إذ تبقى المساجد مفتوحة، وهذا 
ما يلبي الحاجة الروحية، وفي صالة العشاء، تمتلئ 
الناس  من  آخرها، ويصلي جّم غفير  المساجد عن 
الرغم من  بالمساجد، وعلى  المحيطة  الساحات  في 
أن هذا الشهر يعرف افتتاح بعض المساجد الجديدة 
المؤمنين رضي هللا  أم  بفاس، ومنها مسجد عائشة 
عنها، الذي بني في طريق عين الشقف، في موقع 
والطريق  الخضراء  الجوهرة  مسبح  بجوار  متميز 
امتأل  ذلك  مع  أنه  إال  الشقف،  عين  لغابة  المؤدية 
واضطر المصلون للصالة في محيط المسجد، وهو 
المسجد الذي يتسع أللفين من المصلين، وبذلك يعد 
من المساجد الكبرى في فاس، لحظات قليلة قبل أذان 
من  المسجد  القادمة صوب  الوفود  تعرف  العشاء 
مختلف األعمار؛ رجااًل ونساًء وأطفااًل، ويحملون في 
أيديهم سجادة الصالة، ويرتدي الغالبية منهم اللباس 
المغربي التقليدي المتمثل في الجلباب المغربي. إن 
اإلقبال على التراويح شّكل مشهداً مألوفاً في فاس، 
وطبع الحياة الروحية بااللتزام الجماعي واالنضباط 
التام، دون أي حاجة لتدخل أي جهة للتنظيم أو توفير 
الفوضى  الكبيرة ال تأمن  األمن، فمثل هذه األعداد 
واالضطراب، ولكن عندما يتعلّق األمر بالعبادة نرى 
االنضباط الكامل واالحترام المتبادل بين الناس وروح 
فالعديد  والتسامح،  والتعاون  والتضحية  التضامن 
يتقاسم سجادته مع غيره للصالة، وعبارات التهنئة 
برمضان واالبتسامة الدالة على الفرح بالصيام كل 
فاس،  في وجوه سكان  تبدو واضحة  األجواء  هذه 
مما انعكس بشكل إيجابي على طبيعة الحياة اليومية 
بهذه المدينة العريقة، ودلَّ أيضاً على تعظيم المغاربة 
لشعائر هللا انسجاماً مع الثوابت الدينية للمغرب المتمثلة 
والعقيدة  المالكي  والمذهب  الوسطية واالعتدال  في 
األشعرية والتصوف الجنيدي، ثم إمارة المؤمنين التي 
ترعى هذه الثوابت، حيث نجد الملك محمد السادس 
نصره يقوم بإحياء سنة والده المرحوم الملك الحسن 
الثاني طيب هللا ثراه، والمتمثلة في الدروس الحسنية 
الرمضانية التي يتم بثها مباشرة عبر القناة المغربية 
ليتابعها عموم المغاربة فيستفيدون من تلك الدروس 
العلمية، إلى جانب إحياء جاللة الملك حفظه هللا لليلة 
القدر بطقوس مغربية تعكس محبة المغاربة لدينهم 

وتشبثهم بالسنة النبوية الشريفة.
ولذلك فإن األجواء الروحية والتعبدية في شهر رمضان 
بمدينة فاس، تعكس تشبت سكان هذه المدينة بالعقيدة 
اإلسالمية وحرصهم على العبادة وفق ثوابت األمة 
المغربية، سواء في المساجد أو من خالل أعمال البّر 

التي تنتعش في هذا الشهر كالصدقات وأشكال الخير 
واإلحسان وصلة األرحام، وهي األجواء التي اعتاد 
عليها أهل فاس في العشر األواخر من كل رمضان، 
ولكنها في رمضان لهذه السنة بدأت من اليوم األول، 
ودلّت على تماسك المجتمع الفاسي والتزامه الديني 
المتين، وفي اآلن نفسه اشتياقه لبيوت الرحمن بعد 

غياب التراويح لعامين متتاليين جراء الوباء.
غرار  وعلى  فاس،  بمساجد  التراويح  تمثل صالة 
سائر مساجد المملكة المغربية، مجااًل رحباً لتوفير 
المساجد  تستعد  ولذلك  والتعبدي،  الروحي  األمن 
الستقبال شهر رمضان، بإصالح ما يحتاج فيها إلى 
إصالح وصيانة وتنظيف، بدًءا من مكبرات الصوت 
واإلضاءة الكافية، وغسل األفرشة والزرابي، ومروراً 
بصباغة بعض الجدران أو ترميمها، وانتهاًء بالعناية 
بمحيط المسجد، ففي صالة التراويح تمتلئ المساجد 
الساحات  في  للصالة  الناس  ويضطر  آخرها  عن 
الشهر  هذا  في  أيضاً  ونجد  للمسجد،  لمجاورة  ا
المجالس  لدن  بالمساجد من  كبيراً  اهتماماً  المبارك 
العلمية المحلية، التي ترسل أفضل القّراء والمتقنين 
المصلين في  إمامة  أجل  الكريم، من  القرآن  لتالوة 
فاس  مساجد  مختلف  بين  الناس  ويتنقل  التراويح، 
بعض  في  الخشوع  والتماس  القرآن  بسماع  للتلذذ 
األصوات أو القراءات، حيث يكتشف ُعمار بيوت هللا 
في هذا الشهر بعض القراء الذين حباهم هللا بصوت 
جميل وأتقنوا قواعد التجويد، وخاصة أولئك القّراء 
وتجويد  لحفظ  مسابقاٍت  في  شاركوا  الذين  الشباب 
المغرب،  خارج  أقيمت  دولية  منتديات  في  القرآن 
في  المغاربة جوائز مرموقة  القراء  ينال  ما  وعادة 
حفظ وتالوة القرآن الكريم، وال غرابة في ذلك، فقد 
اشتهر المغاربة منذ قرون مضت، وإلى اليوم، بمحبة 
القرآن وإكرام أهل القرآن تعظيماً لكتاب هللا، فال نجد 
قرية أو مدينة أو منطقة نائية، إال وفيها “المسيد” أو 
الُكتّاب لتحفيظ األطفال القرآن بطريقة اللوح الخشبي 
وعادات االحتفاء بالحافظ للقرآن، وتكريمه وتقديره 
داخل المجتمع المغربي مستمرة إلى اليوم، حيث إن 
أغلب مساجد مدينة فاس، تخصص جانباً منها لتحفيظ 
القرآن الكريم للناشئة وذلك ضمن جمعيات لها صلة 
بالمسجد والمجلس العلمي المحلي، وهو ما يُظهر ذلك 
االحترام الكبير الذي يكنه سكان مدينة فاس لحامل 
المغاربة،  كتاب هللا في صدره، على غرار عموم 
المصلون  يقوم  ما  التراويح عادة  ولذلك في صالة 

بجمع التبرعات بسخاء لهؤالء القّراء الذين يؤّمون 
الناس في التراويح، تعبيراً عن الشكر واالمتنان.

وتشكل التراويح في مدينة فاس مناسبة سنوية إلشباع 
الجانب الروحي وتلبية الحاجة لسماع القرآن مباشرة 
من أفواه أشهر القّراء المغاربة، ولذلك يتسابق المصلون 
على الصفوف األمامية، ويتوافدون على المسجد قبل 
موعد صالة العشاء بوقت طويل، وهو الوقت الذي 
لدروس  اإلنصات  في  أيضاً  المصلون  منه  يستفيد 
فاس،  بمدينة  المساجد  بعض  في  واإلرشاد  الوعظ 
وهي الدروس التي يلقيها علماء أجالء من المجلس 
العلمي، وهكذا تتحول صالة التراويح إلى زاد روحي 
وتعبدي يجمع بين أداء فريضة الصالة وسنة قيام الليل 
وفريضة طلب العلم باإلنصات للدروس، فضاًل عن 
االجتماع بين الناس ونسج الصالت اإلنسانية ولقاء 
العلماء  يوجه  ولذلك  الصداقات،  وتجديد  الجيران 
المغاربة عناية الناس إلى أن الصالة ينبغي أن تكون 
في مسجد الحي، من أجل الحفاظ على تماسك سكان 
الذين  للبعض  خالفاً  وتواصلهم،  وتعارفهم  الحي، 
يفضلون التنقل إلى المساجد البعيدة، فوظيفة صالة 
التراويح تتعدى األبعاد الروحية والتعبدية إلى أبعاد 
أخرى اجتماعية وإنسانية وتواصلية، لها آثار محمودة 
في تقوية أواصر التعارف والمحبة بين سكان الحي.

هناك عالقة وثيقة بين األجواء الروحانية التي نراها 
والتقاليد  العادات  وبين  في شهر رمضان،  تنتعش 
المغربية الموروثة، فالمغاربة أغلب عاداتهم مرتبطة 
كالتجارة  الدنيوية  األعمال  في  الديني، حتى  بالبعد 
العمل  مجاالت  من  وغيرها  والصناعة،  والفالحة 
مراحل  بعض  في  الروحاني  األثر  نلحظ  المادي، 
إنجاز العمل، مثل الصالة على الرسول صلى هللا عليه 
وسلم عند مباشرة العمل الشاق أو االنتهاء من عمل 
ما، ومثل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، وغير 
ذلك من األذكار التي تمثل عادًة وتقليداً لدى عموم 
المغاربة، ويزيدها شهر رمضان توهجاً، فاألجواء 
الروحانية في هذا الشهر يمتد أثرها في سائر الشهور 
وفي كل مجاالت الحركة واإلنتاج، ونجد العديد من 
المغاربة يفضلون التفّرغ في شهر رمضان للعبادة، 
فيكون بمثابة عطلتهم السنوية، والبعض اآلخر ممن 
له اإلمكانات المادية يسافر إلى الديار السعودية ألداء 
العمرة في شهر رمضان أو العشر األواخر منه، ومن 
تعذر عليه التفّرغ أو السفر للعمرة، فهو يجد مالذاً 
في صالة التراويح يواظب على أدائها في المساجد، 

متنقاًل بين قارئ 
وقارئ، يرتقي في 
لقرب  ا مقامات 

إنصاتاً وترتياًل،  الكريم  القرآن  بوابة  من هللا، عبر 
ثم ٍذكراً هلل وفرحاً بليلة الختم وبالدعاء، إنها أجواء 
مع  وتتقاطع  بشهر رمضان  ترتبط  فريدة  روحانية 
المغاربة، بل يمتد حضور هذه  عادات عريقة عند 
األجواء بعد رمضان، في بقية الشهور، من خالل 
إحياء ليالي الفرح بازدياد مولود أو نجاح أو ترقية 
أو عمل جديد أو فرح بقدوم غائب.. أو غير ذلك من 
المناسبات التي تشّكل فرصة الستدعاء البعد الروحي 
عبر السماع الصوفي أو المديح النبوي أو عبر موعظة 
للقرآن  أو عبر قراءة جماعية  القلوب،  ترّقق  دينية 
المغربية  التقاليد  من  ذلك  الدعاء، وغير  ثم  الكريم 
األصيلة، والتي تشّكل هوية دينية ونفسية للمغاربة، 
واالقتصادية،  االجتماعية  مستوياتهم  اختلفت  مهما 
الفئات  عند  أوضح  بشكل  بروزها  الرغم من  على 
الطعام وإكرام  القدرة على إطعام  الميسورة، بحكم 
أهل القرآن، وال شك أن هذه العادات قد مثّلت وجهاً 
للتماسك  تؤسس  ألنها  المغربية،  الثقافة  في  مشرقاً 
والتآخي،  التضامن  قيم  على  وتحافظ  االجتماعي 
وإحياء روابط األخوة الدينية، وتأكيد صالت القرابة 
وتعظيم الدين واألخالق، وهي األبعاد الروحانية التي 
تنتعش في شهر رمضان أيضاً، مما يجعل المغاربة 
يتمنون أن تكون السنة كاملة رمضان، لما يرونه من 
بركات هذا الشهر سارية في المعامالت والسلوك، 
حيث الرحمة والعطف والمودة واإلخاء التي تشيع 
في المجتمع المغربي بسبب هذه األجواء وامتدادها 

في العادات الموروثة.
بعض  عن  الكثيرون  يقلع  أن  أيضاً  العادات  ومن 
العادات السيئة مثل التدخين، وتجنب اللغو والجدال 
والخصام وشهادة الزور، وذلك بالتزام ذكر هللا ومأل 
األوقات بقراءة القرآن، أو ممارسة المشي فراراً من 
المغاربة  عادة  ولذلك من  والنميمة،  الغيبة  مجالس 
إغالق العديد من المحالت التجارية في نهار رمضان، 
بعد صالة  إال  تفتح  ال  والتي  والمطاعم،  كالمقاهي 
وخاصة  الليلية  المالهي  إغالق  وأيضاً  التراويح، 
محالت بيع الخمور وذلك قبل رمضان بمدة، على 
في األصل مخّصصة  المحالت  تلك  أن  الرغم من 
المغرب،  في  المقيمة  الجاليات  من  المسلمين  لغير 
إال أنها مع ذلك تُغلق تعظيماً للصيام، وتعبيراً عن 
التسامح الذي يميّز المجتمع المغربي والتعايش بين 
مختلف فئاته وأطيافه، علماً أن بعض أتباع الديانات 
األخرى في المغرب تُشارك عموم المغاربة صيام 
التي  والصداقة  األخوة  تعبيراً عن روح  رمضان، 
من  اآلخر  والبعض  المسلمين،  بالمغاربة  تجمعهم 
أمام  األكل في رمضان  يتجنب  الديانات  تلك  أتباع 
العادات  فهذه  الشهر،  هذا  لحرمة  احتراماً  الناس 
المغربية الموروثة، تؤكد ذلك التعايش الديني الذي 
يميّز المجتمع المغربي ويؤكد انسجام مكوناته وكأنها 
لحمة واحدة، وهو ما نلمسه أيضاً في مؤسسة إمارة 
المؤمنين مسلمين  التي ترعى شؤون كل  المؤمنين 
وغير مسلمين، وهذه القيم والعادات المغربية هي التي 
جعلت المغرب رائداً في الدبلوماسية الروحية وفي 
تدبير الشأن الديني بمنهج وسطي ومعتدل منسجم مع 
تعاليم القرآن والسنة النبوية وخادم لمقاصد الشريعة 
يُجّسد شهر رمضان هذه  السمحة. حيث  اإلسالمية 
سائر  في  واضح  بشكل  ويقويها  والعادات،  القيم 

مظاهر الحياة اليومية للمغاربة.

    _  “ حصاد الجدائل”  هى الرواية األولى للكاتبة 
المغربية فتيحة  بوجدور بوجدور التى عرفها الوسط 
مجال  فى  وناشطة  سيناريو  وكاتبة  كمدونة  الثقافى 
بالقاهرة  الرواية  هذه  ولقد صدرت   ، العامة  الثقافة 
 - إيبيدى  منشورات   - نشر  دار  صيف ٢٠٢١ عن 
هذه الدار ذائعة الصيت والتى قدمت للمكتبة العربية 
تجاوبا  القت  التى  المهمة  اإلصدارات  من  العديد 
كبيرا من النقاد والقراء وجاءت هذه الرواية فى مائة 
وخمس وخمسين صفحة من القطع المتوسط وشملت  
خمسة عشر فصال تراوحت أحداثها  مابين الواقعى 
الذاتى  من  الرواية كضفيرة  نسيج  وجاء  والمتخيل 
والموضوعى إعتمادا على لغة شفيفة تتماس مع تخوم 
الشعر وإسلوب بسيط وسهل ورؤية تستلهم الماضى 
و تشتبك مع الواقع وتستشرف أفاق المستقبل لتشق 
الكاتبة طريقا يخصها على مضمار فن السرد مؤكدة 
على موهبة أصيلة تمتلك أدواتها ووعى مدهش بأليات 
بمثابة  الرواية  بطريقة جعلت من  الكتابة  وتكنيكات 
الحزين  اللحن  من  حلقاتها  أغلب  طويلة  سيمفونية 
المعيش  واقعها  بقضايا  أذنيها  حتى  غارقة  فالكاتبة 
حتى  الرواية  فى  األولى  الكلمة  منذ  وقوميا  محليا 
سطرها األخير ... فهى تقص وتحكى عن مجموعة 
من الفتيات أجبرتهن ظروف الدراسة إلى اإلنتقال من 
محال إقامتهن قسرا إلى مكان أخر وخالل صفحات 
الرواية التى بدأت بفصل -  السفر-  نجحت الكاتبة 
فى رسم مشاهد الرحلة بطريقة تجعل القارئ يتفاعل 
مع الحدث ويعيش معه وكأن الفتيات بالفعل من دم 
ولحم ويتحركن ويتقافزن على صفحات الرواية فى 
سبيل التوق الى حياة أفضل وكأن الكاتبة قد أرادت 
أن تبث إلينا بطريق خفى أن طلب العلم مهما واجهنا 
ذواتنا  لتحقيق  األمثل  السبيل  هو  تضحيات  من  فيه 
والطريقة األمثل لتحقيق تقدم شعوبنا، وتتوالى أحداث 
الرواية كاشفة عن الجوانب النفسية للفتيات المغتربات 
إلى  إنتقالهن  بعد  حضارية  صدمة  واجهن  الالتى 
مجتمع جديد وثقافة جديدة ووسط إجتماعى مختلف 

عما سبق من حياة ... وبطريقة الرجع تعود الكاتبة 
بأبطال الرواية إلى حيواتهن السابقة لتقدم لنا أفكارا 
وقيما وطرائقا للحياة تختلف كلية عما يواجههن األن 
راسمة صراعا ثقافيا بدا وكأنه أزمة حضارية السيما 
أن هناك بونا شاسعا بين ثقافة مجتمعهن المحلى وثقافة 
مجتمعهن الجديد لتضع أمامنا بانوراما كاشفة للحياة 
فى الصحراء بمفرداتها وأطرها وأنساقها اإلجتماعية 
بصورة تشير إلى كاتبة مهتمة ومثقفة عضوية متفاعلة 

وتفاصيل  بنيات  جيدا  تدرك 
المحلى  مجتمعها  وجزيئات 
لقبيلة  وا بالعشيرة  المحكوم 
والغارق حتى أذنيه فى خضم 
العادات والتقاليد ، وتستمر 
أحداث الرواية وتلقى بأضواء 
كثيرة حول إشكاليات عدة 
العقائدى  مابين  تتراوح 
عات  لنزا وا لسياسي  وا
بل  ئرية  لعشا وا لقبلية  ا
والحدودية من خالل بناء 
محكم  رصين  سردى 
من  اليعانى  ومتماسك 
والتشوبه  الترهالت 
فاألسلوب  التقعرات 
يحفر  وسهل  بسيط 
سراديب  فى  عميقا 
الروح ويضعنا أمام 
تنسحب  ليات  إشكا
علينا جميعا كعرب 
من الخليج الذى كان 

هادرا إلى المحيط الذى كان 
فيما مضى ثائرا وكأنها بهذه الكتابة ترش الملح 

األجاج على جراح الذات والوطن لتضعنا فى مواجهة 
مباشرة مع مايكبلنا ومايعوقنا بطريقة فنية ليست بها 
مواعظ  عنترية وال  فجاجة وال خطب  مباشرة وال 

منبرية وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على 
خبرة ودربة وفهم تتمتع بهم الكاتبة ... ثمة 
الغوص  وهو  الكاتبة  به  إتسمت  مهم  ملمح 
فى الماضى بصورة ساهمت فى تحقيق نوع 
من التصاعد الدرامى كان له األثر البالغ فى 
تحقيق الوحدة العضوية للرواية لتؤكد دوما 
لتشخيص  وا لنتائج  ا تسبق  لمقدمات  ا بأن 
أمام  التوقف  من  له  البد  للحالة  الصحيح 
الماضى والتأمل لإلمساك بأسباب مايحدث 
وبالتالى راحت  الحاضر  فى 
بمبضع  تبة  لكا ا

جراح ماهر تشرح األبنية 
اإلجتماعية واألنساق الفكرية 
التى تفضى إلى  ديناميات 
األحداث كراو عليم وكاتب 
ويتفهم  ماحوله  جيدا  يعى 
تقدم  تبة  لكا فا جيدا  لته  رسا
رصدا  الروائى  عملها  عبر 
يحدث  لما  وتفسيرا  وتحليال 
حولها بلغة األديب وموضوعية 
الباحث تقول فى صفحة ١٠٤ “ 
كلما زادت معرفة المرأة كلما قل 
حظها فى الحب والزواج “ وهذه 
مجتمعاتنا  كل  فى  ناصعة  حقيقة 
العربية أكدها وأفضى إليها نسق 
ثقافى متكلس يرى فى المرأة مخلوق 
غير صالح للقيادة بل خلقن من ضلع 
 ..... ناقصات عقل ودين  و  أعوج 
بدايتها  من  الرواية  إحتشدت  أيضا 
هو  الفقد  وكأن  الفقد  بوقائع  لنهايتها 
البقعة الوحيدة الماثلة على الدوام فى 
أفق وطننا العربى بداية من فقد المكان بسبب الهجرة 
أو الترحيل قسرا أو الفقد بسبب عدم التكافؤ أو الفقد 
بسبب عدم التفاهم أو الفقد بسبب الموت قتال وإغتياال 

تقول الكاتبة فى صفحة ١١٩ فى معرض حديثها عن 
صديقاتها وأصدقائها  “ إما يرحلون أو ترحل أنت 
عنهم “ وكأن مسيرة حياة هؤالء هى بمثابة متتالية 
للخيبات وعزف على وتر اإلنتكاسات ... ولقد نجحت 
الكاتبة بإقتدار فى مزج الذاتى مع الموضوعى  وربط 
الواقعى مع المتخيل لتكون رواية - حصاد الجدائل - 
هى حكايتنا جميعا وقدرنا المقدر فى الموت والحب 
هى  والخيبة  حتمى  قدر  فالفشل  واإلنكسار  والحياة 
تقديم كم كبير  الكاتبة فى  ... كذلك نجحت  النصيب 
من مظاهر الحياة فى الصحراء باإلضافة إلى إبراز 
الشعر والغناء والحكم واألمثال التى تحتشد بها حياة 
أن  الكاتبة  والتى كان يجب على    ، الصحراء  أهل 
تقدم معانى فصحى لها فى هامش الرواية السيما أن 
هناك كثيرا من الكلمات يستعصى فهمها على الكثير 

من قارئى الرواية .٥
بضع  فى  بسيطة  هنات  بعض  وجود  من  وبالرغم 
مواضع من الرواية مثل اإلستطراد وظهور وجهة 

نظر الكاتبة كذلك بعض األخطاء الطباعية مثل
صفحة 51 خطأ إمالئي تؤسس وليست تؤثث

صفحة 76 الرضا وليست الرضي
صفحة 77 نشتم وليست نشيم

طلقة  مثل  مجملها  فى  جاءت  قد   الرواية  أن  إال 
رصاص أطلقت بحرفية ومهارة لتستقر فى خاصرة 
التخلف والتكلس وكل مايعيق اإلنسان عن تحقيق ذاته

قصص قص شعر

بوجدور  فتيحة  واية  ر  ... الجدائل  حصاد 
 ... بالحياة  أمل مراوغ وعالم غرائبى وولع مدهش 

العالناتكم في »الرسالة«

بقلم: د. خالد التوزاني  الُمَثقَّف الَعربّي:

بقلم:  
بشــير القــّزي

  خالل ايام طفولتي كنت أقصد 
دّكان الحالق بانتظام وكانت المدة 
التي تفصل بين قّصتي شعر ال تزيد 
على أسبوعين. ونظراً لصغر سني 
وقامتي الصغيرة في ذاك الوقت، كان 
الحالق يجلسني على لوحٍة خشبيّة 
يُرّكزها على ذراعي المقعد. وبعد 
ان يلف فوطة الحالقة البيضاء حول 
عنقي كان راسي يصبح باالرتفاع 
المطلوب. كلفة قصة الشعر كانت 
ليرة واحدة في بيروت بينما نصف 
ليرة عند “ابن األعمى” في بلدة 
الدامور والذي لم يكن محلّه يبعد 

كثيراً عن منزل جّدتي! 
أما الكبار فكانوا يدفعون للحاّلق 
َقص  كلفة  يغّطي  شهرياً  مبلغاً 
وحالقة  كما  كله  للشهر  الشعر 
الذقن التي تستعمل فيها األدوات 
التقليدية من فرشاة مصنوعة من 
وبر حيواني وطاسة من االلمنيوم 
لرغي الصابون وموسى حادة يتّم 
سنّها على سير جلدي بحركة فنية 
بحيث يشّد الحالق طرف القشاط 
الشفرة  يمّسد  بينما  اليسرى  بيده 
على الجلد من ناحية ثم من أخرى. 
اما اذا ما شطب بشرة احد الزبائن 
بالخطأ وسال القليل من الدم فكان 
يوقف السيالن باستعمال قلم شبّة! 
اما في أيامنا هذه فقد اختفت كل 
هذه األدوات وامتنع الحالقون عن 
حالقة الذقون خوفاً من المالحقات 

القانونية!
كان جميع الصبيان يجّزون شعرهم 
بنفس الموديل. كان الحاّلق يترك 
الشعر طوياًل بعض الشيء بحيث 
كنا نرفعه فوق رأسنا بشكل نسميه 
مساحيق  ونستعمل  “شينيون” 
“بريانتين”.  اسم  تحت  لتجميده 
وِفي احدى المرات بعد ان كانت 
والدتي قد سئمت من َقص الشعر 
المتواصل، طلبت مني ان اطلب 
من الحالق ان يقصه بشكل “آ ال 
بروس” )A la brosse( وقالت 
عندما  قّصة”!  “أحلى  انها  لي 
طلبت ذلك من الحالق، وكان أخي 
بنظرة  سألني  يرافقني،  صالح 
“نعم!”  أجبته:  “أكيد؟”  تعّجب: 
وإذ به  يعّدل شفرة األلة الميكانيكية 
أشبه  بالحالقة والتي كانت  ويبدأ 
بالحالطة! ما ان اجرى اول خط 
اتمام  قبل  ايقافه  باإلمكان  يعد  لم 
العمل. وهذا ما جعل صحابي في 
منظر  على  يضحكون  المدرسة 

“قرعتي”!
مرت األيام وكبرت وكنت احيانا 
اقصد احد الحالقين في مدينة صيدا 
كان حانوته  الصيف.  ايام  خالل 
على مقربة من ساحة النجمة. وإذ 
كنت أنتظر دوري سمعته يتكلم مع 
أحد الزبائن عن َقص الشعر “على 
الشمعة”. بعد سؤاله عن الموضوع 
أجابني لتلك القصة فائدة في تقوية 
ان  منه  طلبت  الشعر.  بصيالت 
يقوم بقص شعري بتلك الطريقة.

أخذ “مفك براغي” من النوع الذي 
يستعمله الميكانيكيون ولّف على 
ثم غرسها  قطنة  الحديدي  رأسه 
ثم  زرقاء”  “سبيرتو  قنينة  في 
أشعلها بالكبريت. بينما كان يحمل 
“المشعل” بيده اليمنى أخذ يرفع 
ليحرق  المشط  بواسطة  شعري 
يعبق  الجّو  أخذ  لنار.  با طرفه 
اللحم  رائحة  وتتصاعد  بالدخان 
من  خصلة  حرق  كلما  المشوي 
شعري. وكدت اموت رعباً حينما 
تقترب النار من أذنّي. المهم اني 
ولم  التجربة دون حروق  انهيت 
فائدة  أية  على  بعد  فيما  أَحصل 

لبصيالت شعري.
مرت السنون واذ كنت في زيارة 
رسمية للبنان دعاني مع نخبة مميزة 
من الرجال صديقي الحاج زهير الى 
حفل عشاء والحاج هو من أعيان 
الجالية اللبنانية في مونتريال. كانت 
الدعوة في مطعم فخم في منطقة 
المنارة من بيروت وخالل العشاء 

رقابة صاحب  يحدثني عن  أخذ 
انه  قال  الطعام.  لنوعية  المطعم 
يراقب كل طبق قبل ان يقدم وإذا 
فإنه يرجع  لم يحز على رضائه 
الى المطبخ كل االطباق الموجودة 

على الصينية.           
 وما ان انتهينا من اكل المشاوي 
حتى تذكرت حادثة َقص شعر حدثت 
لي في بداية األحداث المؤلمة سنة 
١٩٧٥ . كانت قد درجت موضة 
الشعر الطويل والسوالف العريضة 
)مجفف  “السشوار”  واستعمال 
ستعمال  وا ئي(  لكهربا ا لشعر  ا
“الفيكساتور” اي المرّكز للشعر! 
وكنت قد واظبت على ارتياد محل 
للحالقة في منطقة قريبة من جنينة 

الصنائع تسمى “الِوتوات”.
وقائع  للموجودين  أروي  أخذت 
آخر مرة ترددت فيها على المكان. 
كانت قد بدأت األحداث وكانت تهدأ 
األوضاع من وقٍت الى آخر. وإذ 
وصلت الى جوار المحل وجدت 
عدداً كبيراً من السيارات المتوقفة 
من جانبي الطريق على غير عادة. 
حاولت ان انعطف نحو اليمين من 
الشارع الذي وصلت اليه فوجدت 
صعوبة باالنعطاف. كانت سيارة 
أمريكية سوداء من نوع بونتياك 
ذات مؤّخرة عريضة موديل تلك 
السنة متوقفة على ذاك المنعطف. 
واذ بي احاول المرور والسيارات 
ورائي تزّمر حتى التطمت بالسيارة. 
نزلت من وراء المقود التفقد الضرر 
الذي احدثته فالتقيت بسائقي سيارتي 
تاكسي متوقفتين امام السيّارة التي 
لطمتها. قال احد السائقين:”ضربت 
السيّارة!” قلت له: “اعرف ذلك! 
لي:  قال  السيّارة؟”  من صاحب 
الريّس زٌكور”. قلت له: “ناِده لو 
سمحت”. قال : “ ال! انت تذهب له 
بنفسك! هو نائم! هذا ريّس زّكور!”
حتى  الريّس  اسم  ذكرت  ان  ما 
الكبيرتان  لمعت عينا مستضيفي 
وأفرجت شفتاه عن ابتسامة صغيرة 
تحت شاربيه الكثيفين وأظهر شغفاً 

في االستماع للمزيد من القصة!
لم  انه  اكملت حديثي: كنت واثقاً 
يكن بإمكاني مغادرة المكان دون 
مالقاة الريّس زكور. بدا لي آنذاك 
ان الجميع يخشى غضبه وباألخص 
أشار  الزمن.  الحقبة من  تلك  في 
لي السائق الى البناية الجديدة التي 
كانت وراءنا وقال لي: “إصعد على 
الدرج حتى تصل الى الطابق الثاني 
فالكهرباء مقطوعة. ثم تنحرف على 
اليمين حتى تصل الى آخره وهناك 

تواجه باب الريّس.” 
ما ان صعدت بضع درجات حتى 
كان كل شيء مظلماً. فاخذت أتحسس 
الدرجات والجدران حتى وصلت 
الى الطابق وأنا أناشد نفسي:”شو 
هالوقعة!” بقيت أتحسس طريقي 
حتى وصلت الى الباب بعد عبور 
الرواق. قرعت مرة ثم مرة ثانية ثم 
ثالثة. اخيراً سمعت صوتاً خشناً من 
الدخل: “من؟”. أجبت: “انا بشير”
فتح الباب. تراءى لي جسم رجل 
مربوع متوّسط القامة. كان بصيص 
من النور يدخل من احدى النوافذ 
ليظهر لي ان شعر رأسه مزعتر 
بلون فاتح وكان جسمه عارياً تماماً . 
تمالكت نفسي وشرحت له وضعي. 
سألني: “هل الضربة كبيرة؟” أجبته 
)بمعنى  لي:”روح!  فقال  بالنفي 
إذهب(” فتركت وانا اتطلع للوارء!
قّصتي  سرد  من  انتهيت  ان  ما 
حتى قال لي الحاج: “هل تعرف 
ان الريّس زّكور هو صاحب هذا 
المطعم الذي حّدثتك عنه؟” ثم صرخ 
للنادل: “اطلب من الريّس زّكور 
ان يأتي الى هنا!” بدأ قلبي يدّق 
خوفاً من ان يتذكر الريّس الحادثة 
الضربة  ان  قد استخلص  ويكون 
اكبر مما كنت قد شرحته له! المهم 
انه كان قد غادر المطعم ولم أحَظ 

بلقياه بكامل هدومه!
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المغاربة وشهر رمضان: 
مظاهر التدين وسلوك التعايش

بقلم/  السعداوي الكافوري



Devant la hausse des hospitalisations, les 
partis d’opposition demandent au premier 
ministre François Legault de reprendre le 

leadership pour sensibiliser la population dans la 
lutte contre la COVID-19.
«J’ai constaté, comme tout le monde, que le gouver-
nement est passé très rapidement de mode pandé-
mique en mode électoral. Ça ne fera pas disparaître 
le virus, ça. Ça fait que ce que je dis, c’est que, comme 
élus, on a une responsabilité», a déclaré le député 
solidaire Vincent Marissal mercredi matin.  
Mais l’absence du premier ministre dans le dossier 
au cours des dernières semaines est dénoncée par 
ses adversaires.  
La cheffe libérale Dominique Anglade a notamment 
accusé M. Legault de «banaliser» la situation, notam-
ment avec sa déclaration où il comparaît la COVID-19 à 
«un rhume» pour les gens vaccinés. 
«À l’heure actuelle, on voit une recrudescence des cas, 
des hospitalisations et des personnes aux soins intensifs, 
et le gouvernement semble faire comme si ça n’existait 
pas», a dénoncé le chef  parlementaire du Parti québé-

cois, Joël Arseneau. 
Interpellé dans les corridors de l’Assemblée nationale, 
le premier ministre a d’abord référé les questions au Dr 
Boileau. 
Quant à la hausse importante des hospitalisations, Fran-
çois Legault a apporté une mise au point. «Il y en a la 
moitié, des hospitalisations, ce sont des gens avec la 
COVID, ils ne sont pas à l’hôpital pour la COVID-19», 
a-t-il expliqué.  

La victoire caquiste dans 
Marie-Victorin lors 
de l’élection partielle 

lundi se décline comme un rejet des 
«extrêmes» décidé par les électeurs, 
se félicite le premier ministre Fran-
çois Legault.  
«Après avoir élu un député du PQ, 
les électeurs de Marie-Victorin ont 
décidé de mettre ça en arrière et de 
regarder vers l’avenir, d’envoyer la 
CAQ et Shirley à l’Assemblée natio-
nale», a déclaré le premier ministre.
En analysant les résultats du vote, 
M. Legault croit que les Québécois 
rejettent «les extrêmes». «Le peuple 
québécois veut du changement, mais 
il veut que ça se fasse dans l’ordre, 
de façon responsable, avec la CAQ», 
a-t-il ajouté. 
Arrivé en troisième position derrière 

le Parti québé-
cois, Québec 
solidaire (QS) 
dit mettre le 
cap sur les 
élections géné-
rales d’octobre 
prochain, en 
mobilisant 
d’ores et déjà 
ses militants 
appelés à 
retrousser les 
manches pour 
cette bataille à venir. 
«On s’est lancé dans cette campagne 
en sachant que ce n’était pas gagné 
d’avance, mais on a cogné à des mil-
liers de portes, rencontré des milliers 
de personnes», a déclaré le co-porte-
parole Gabriel Nadeau-Dubois.

Candidate sous la 
houlette de sa nou-
velle formation poli-
tique Climat Québec, 
Martine Ouellet a 
mangé la poussière en 
se classant, avec seu-
lement 310 voix, en 
sixième position der-
rière les partis tradi-
tionnels ainsi que le 
Parti conservateur du 
Québec (PCQ).

«Cette campagne partielle a 
permis à beaucoup de citoyennes 
et de citoyens d’apprendre à nous 
connaître», a soutenu la cheffe de 
Climat Québec, estimant que le vote 
a permis de casser la glace pour son 
parti.
Le chef  du Bloc québécois Yves-
François Blanchet a également réagi 
à la victoire de la CAQ dans Marie-
Victorin, en tentant de trouver des 
circonstances atténuantes à la défaite 
du candidat péquiste Pierre Nantel. 
«On doit souligner que le Parti Qué-
bécois est très solide 2e dans une 
partielle, face à un gouvernement de 
pandémie qui a occupé tout l’espace, 
et avec une faible participation. La 
démocratie a parlé. Elle reparle dans 
6 mois», a twitté M. Blanchet. 

«On peut de plus en plus 
parler de géno-
cide», dit Justin 

Trudeau qui évoque ce terme pour la 
première fois pour décrire les attaques 
de la Russie en Ukraine.
Le président américain Joe Biden a 
utilisé, hier, le terme génocide pour la 
première fois.
Le président français Emmanuel 
Macron n’a quant à lui pas repris le 
mot génocide et a mis doute l’utilité 
d’une «escalade de mots» pour mettre 
fin à la guerre.

Un employé malveillant 
du gouvernement 
a causé un bris de 

sécurité informatique majeur du 
Conseil du trésor. Cette fuite de 
données aurait fait près de 31 450 
victimes.  
La Sûreté du Québec mène une 
enquête en raison d’une fuite de 
donnée qui a eu lieu au Secrétariat 
du Conseil du trésor. 
« Les documents de travail qui 
appartiennent au gouvernement 
du Québec ainsi que des fichiers 
qui contiennent des renseigne-
ments personnels de citoyennes et 
de citoyens ont été trouvés, sur des 
supports informatiques externes, 
au domicile d’un employé, ce qui 
contrevient aux pratiques de 
sécurité en vigueur », a indiqué le 
Conseil du trésor dans un commu-
niqué. 
Les données qui ont été retrou-
vées sont, dans grande majorité 
des cas, des noms, des prénoms et 
des numéros d’assurance sociale de 

citoyennes et citoyens. 
« Les données visées par ce bris 
de confidentialité concernent prin-
cipalement des renseignements 
personnels de près de 31 450 indi-
vidus, contenus dans des bases de 
données créées entre 2009 et 2012 
et liées au processus de qualifica-
tion de candidatures », souligne le 
document. 
«Les citoyennes et les citoyens 
visés par ce bris de confidentialité 
seront informés par lettre dans les 
semaines à venir. Selon les conclu-
sions de l’enquête, le Secrétariat du 
Conseil du trésor verra à mettre 
en place les mesures d’accompa-
gnement nécessaires auprès de ces 
personnes.»
La Commission d’accès à l’infor-
mation et le Centre gouverne-
mental de cyberdéfense ont été 
saisis de l’affaire. «Des mesures 
ont également été mises en place 
afin d’éviter que de tels événe-
ments ne se reproduisent», a -t-on 
assuré.

Après la cuisante défaite dans la circonscription de 
Marie-Victorin aux élections partielles, la chef 
du Parti libéral, Dominique Anglade, ne passe 

pas par quatre chemins pour expliquer ce résultat.
« Il faut avoir l’humilité de reconnaitre qu’il y a peut-être 
des messages qui ne sont pas passés, des militants libé-
raux qui sont restés à la maison, de reconnaitre qu’il va 
falloir être plus travaillant sur les valeurs libérales que 
l’on doit mettre de l’avant et surtout de sortir du cadre 
de l’Assemblée nationale qui ne montre pas toutes les 
propositions que l’on souhaite faire», mentionne la chef.
Elle confirme lors de l’émission «Le Bilan» que son parti 
sera davantage sur le terrain pour faire valoir leur posi-
tion sur les grands enjeux de la société.
«La première des leçons c’est de parler à tous les libéraux 
des valeurs que l’on veut mettre de l’avant», dit-elle.
L’élection générale est dans six mois et la chef  libérale 
va faire tout ce qu’elle peut pour obtenir un meilleur 

résultat le 3 octobre prochain 
« Un gros travail devant moi, mais je n’ai pas peur», sou-
ligne-t-elle.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousTout d’abord, on doit préciser que cette 
importante augmentation est la quatrième 
source de revenue en devises étrangères qui 

ont augmenté en an 2021.
1- Les exportations de produits non pétroliers ont 
enregistré en 2021 des revenues de 32,128 milliards 
de dollars comparé à l’année précédente de 25,487 
millions de dollars soit une augmentation de 26%
2-De plus, l’Égypte s’est classée la même année à 
la tête de la liste des pays africains où les investis-
sements étrangers en registre 1,6 milliards dollars.
En fin, les revenues du canal de suez toujours en 

2021, en registres 6,3 mil-
liards de dollars soit les 
plus hautes revenues de 
l’histoire du canal de suez 
depuis son ouverture en 
1869.
En terminant, il est intéressant de mentionner que 
ces augmentations de revenue ont aidé à ce que les 
réserves en devises étrangères de la banque cen-
trale égyptienne enregistrent en décembre 2021, 
40,935 milliards de dollars.

Pour la première fois les transferts des Égyptiens vivant à 
l’extérieur du pays ont enregistré 31,5 milliards de dollars 

en 2021 comparé à 29,6 milliards l’année précédente

Hausse des cas de COVID-19: Legault doit 
reprendre le flambeau, disent les partis d’opposition

Élection partielle dans Marie-Victorin: réactions 
après la victoire de la CAQ

Défaite dans Mare-Victorin : «Il y a des messages qui ne sont 
pas passés», dit Anglade

Fuite de données au Conseil du trésor
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Une Déesse douce et agréable,

Je suis étonné de ton silence! 
As-tu d’autres préférences ?
Dis-moi la vérité, sois franche,
Je tolère, et je pardonne  la méfiance,
 
Tu n’es pas le genre de dame douteuse, 
Ni encore moins la femme mystérieuse,
Tu es une Déesse douce et agréable
Tu évites les circonstances fâcheuses,
 
Mes intentions envers toi sont sérieuses
Mon admiration est bien flatteuse
Je ne pourrai cacher mes intuitions
Tu es une Dame rare et gracieuse
 
Réponds à mes messages
Je te promets que je serai un homme sage
Qui sait apprécier tes valeurs!
Et garder pour nous deux une belle image
 
D’une amitié compréhensive
D’une sincérité relative
À notre relation et notre entente
Voir les choses d’une façon attentive,
 
À notre amour propre et réputation
En gardant le secret de notre relation
Tu me séduis je te l’ai déjà dit
Je ne cherche pas à jouer au petit garçon
 
Les jours passent,  nous avons mûri
Nous sommes conscients et  réfléchis,
Je t’adore ma chère Dédé
Je n’admets pas les gâchis,,
 
Je t’ai écrit ces quelques vers
Pour te démontrer que c’est envers
Toi que je me penche,,
Et je souhaite avoir le bon revers,

Salah ACHKAR 

   يسعد إدارة  سوبر ماركت أخوان  
أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم األماني 

من الجالية العربية والمسيحية بمناسبة 

        عيد القيامة المجيدة
      أعاده هللا على الجميع باليمن 

             والخير والبركات 

أخوان كبرى األسواق التجارية 
التي توفر لك كل ما يحتاجه 
البيت من المنتجات الغذائية 

اإليرانية والشرقية  
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371www.akhavanfood.com

«On peut de plus en plus parler de génocide»
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WELCOME
TOURS

WELCOME
TOURS

 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح
 Hotel Carols Beau Rivage



      

  من المتوقع أن يشهد عشاق الفلك أول كسوف للشمس في عام 2022 بعد فترة قصيرة، في 
30 أبريل الجاري.

وبحسب موقف »سبيس«، سيحدث كسوف جزئي للشمس في نهاية شهر أبريل، بأجزاء 
القارة القطبية الجنوبية، والطرف الجنوبي ألميركا الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط  من 

األطلسي.
وسيبدأ كسوف الشمس في الساعة 2:45 بعد الظهر بتوقيت شرق الواليات 
المتحدة )18:45 بتوقيت غرينتش(، حيث سيكون مرئيا ألول مرة لمراقبي 

السماء في منطقة الرؤية.
وفقا لموقع »TimeandDate.com«، سيكون وقت الكسوف األقصى 
في الساعة 4:41 مساء بتوقيت شرق الواليات المتحدة )20:41 بتوقيت 
غرينتش(، مع انتهاء الكسوف في الساعة 6:37 مساء بتوقيت شرق الواليات 

المتحدة )22:37 بتوقيت غرينتش(.
ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين األرض والشمس، وفي هذه 
الحالة، يحجب جزئيا الشمس عن المشاهدين على األرض. وخالل الكسوف 

الجزئي للشمس لهذا الشهر، سيحجب القمر %54 من الشمس كحد أقصى.
ويسمى بالكسوف الشمسي الجزئي، ويحدث عندما يمر القمر أمام جزء من 
الشمس بدال من تغطيتها كليا، ولذلك، يظل جزء من الشمس دائما مرئيا أثناء 

الكسوف.
ويصل الكسوف إلى مرحلته القصوى في الساعة 4:41 مساء بتوقيت شرق 

الواليات المتحدة )20:41 بتوقيت غرينتش(، عندما يمر محور مخروط ظل القمر بالقرب من 
EarthSky.org مركز األرض، وفقا لموقع

ويحدث خسوف 30 أبريل قبل أربعة أيام فقط من وصول القمر إلى أوجه، وهي أبعد نقطة له 
عن األرض. وسيكون هذا الحدث األول من كسوفين جزئيين للشمس في عام 2022. وسيحدث 

الثاني في 25 أكتوبر، ثم لن نشهد كسوفا كليا آخر للشمس حتى عام 2023.

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
  قبل أن يفرض جاستن ترودو عقوبات على روسيا البد أن 
المكسيك  لها في  الصين وضعت قوات عسكرية  لو  ماذا  أسأله 

أو أمريكا مثال هل كانت سترضى كندا بتهديد أمنها القومي ؟!!
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل
كل عام وانتم بخير     أوال وبدايةً 
القيامة المجيدة  جميعا بمناسبة عيد 
المبارك ولكم ولكن  وشهر رمضان 
للفصح وتمرة  نخلة جميلة  جميعا سعفة 

تحلي رمضان والربيع وأيامكم.
والى المتغيرات الكثيرة هذه األيام 
جو  األمريكي  الرئيس  قام  ومنها: 
بتعيين أول قاضية سيدة  بايدن أخيرا 
العليا منذ ٢٣٣ عاما  للمحكمة  سوداء 
قام  أمريكا، وفي موضوع مختلف  في 
الرئيس بايدن والرئيس األمريكي السابق 
باراك اوباما باإلعالن عن برنامج 
اوباما هو من سعى  رعاية صحية كان 
لترتيبه خالل فترة حكمه لمساعدة الفئات 

المحتاجة... 
الليبرالي مع  اتفق الحزب  وفي كندا 
الوطني على  الديمقراطي  الحزب  حزب 
الحكم واألغلبية  الليبراليين في  تمكين 
في القرارات مقابل بعض الترتيبات التي 
الديمقراطيون ووافق عليها  بها  طالب 
الليبراليون وعلى رأسها دعم صحي 
اقتصاديا في مجال  المحتاجة  للفئات 

العالج والطبابة. 
تم  أيضا  الجميلة  الظواهر  وكذلك ومن 
التابعة  الدوائر  في  إعطاء منصب رفيع 
للسيدة هازل ماكاليون  النقل  لوزارة 
وعمرها ١٠١ عام وكلنا يعرف أن 
بعملها  باألسطورة  أشبه  السيدة هي  هذه 
لمدينة  بقيت عمدة  ونشاطها وأنها 

ميسيساجا لمدة ٤٠ عاما! 
بالرعاية الصحية سواء في  االهتمام 
انتظاره  أو أمريكا هو أمر طال  كندا 
تعيينات كبيرة رفيعة وللنساء  وكذلك 
من األعراق المتنوعة أمر يتزايد زخمه 
يوم وكذلك االهتمام  بعد  يوما  وأهميته 
السيدة  الكبيرة مثل  الخبرة  بأصحاب 
هازل وهو موضوع له جانب مهم يتعلق 
للتقدير  باإلندماج واإلدماج باإلضافة 

العالي. 
بالنسبة للصحة هي أمر كلنا يعرف 
المقبول أن تمنع  إذ ليس من  أهميته 
الثمن  باهظة  تكون  أو  الصحية  الرعاية 
ليكون  الحياة  لم تساعده ظروف  لمن 
القطاع  نفسه وأسنانه مثال.  ثريا ويعالج 
التكلفة  ترى  الكبرى  والشركات  الخاص 
الدفع من خالل  يتم  أن  كبيرة وتفضل 
األشخاص من خالل تشجيعهم على 

العمل ودفع التكاليف. 

الشاسع  الفارق  ندرك  ولكن نحن جميعا 
المؤلم في فرص العمل واألسباب 
أنواع  الكثير  تمنع عن  قد  التي  المتنوعة 
ومجموعة معينة من األعمال ألسباب 
مليئ  بلد  وفي  أحيانا  منطقية  غير 
الفرق في سلسلة  بالمهاجرين....ومثال 
يعمل عشر ساعات  بين شخص  األجور 
أدنى األجور حوالي  يوميا بواحد من 
يعمل ستة  وبين من  بالساعة  ١٥ دوالر 
ساعات مثال بأجر ٥٠٠  أو أكثر دوالر 
التكاليف  يغطوا  أن  منهم  باليوم ونطلب 
الطريقة. والصحة هي  بنفس  الصحية 
من األمور األساسية. يعني من لم يحالفه 
االجتماعية  المتنوعة  الظروف  أو  الحظ 
التعليمية واالقتصادية وغيرها ستعاني 

صحته. 
أننا نرسل رسالة سيئة جدا  عدا عن 
الفئات  المقبلة وأبناء هذه  لألجيال 
الفلسفة االجتماعية  االجتماعية عن 
تحكمنا..  التي  األخالق  ومنظومة 
انعدام  وبالتالي نكون قد عمقنا مفهوم 
على  تشجيعهم  من  بدال  العدالة.. 
العمل بإخالص ونزاهة ألننا وفرنا 
التي تحفظ كرامتهم  لهم األساسيات 
المزيد من  اإلنسانية.. وان من يريد 
الخدمات غير الضرورية يحب أن 
يجتهد ويغطيها بمدخوله. وهنا يجب 
الكبرى  الشركات  نتابع دفع ودعم  أن 
المجتهدة ألنها ستساعد من جهة أخرى 

بتشغيل الجميع. 
وهنا هذين االتفاقين الصحيين في 
السوداء  القاضية  البلدين وتعيين  هذين 
ليست فقط  الكبيرة هازل هي  والسيدة 
للجهود والخبرة والمعرفة وإنما  تقديرا 
لدعم االندماج  هي أيضا سعي حثيث 
الواحد بغض  أبناء الوطن  واإلدماج بين 
اللون والعرق والعمر و...  النظر عن 
الحياة  إلى مختلف جوانب  وإدخالهم 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 
إن ضم الجميع من أبناء البلد الواحد إلى 
أي  أكثر من  اليوم  الوطن  مهم  مسيرة 
التي نرسلها  الرسالة  وقت مضى الن 
االنتماء  المقبلة مهمة من حيث  لألجيال 
إال  يأتي  بالمسؤولية وهذا ال  واإلحساس 
من خالل األساس الصحيح العادل.  كل 
بخير جميعا وكل عام وأستاذ  وانتم  عام 
الزمالء  نازلي وجميع  فريد والجميلة 

واألهل بألف خير. 

المتغيرات... متغيرات كثيرة

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

األعلى  للمجلس  التابعة  المصرية  األثرية  البعثة  نجحت    
اإلسكندرية  تبة مطوح غرب محافظة  بموقع  والعاملة  لآلثار 
في الكشف عن ورشة لصناعة األواني الفخارية )األمفورات( 
تعود لبدايات العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفر التي 

تجريها بالموقع.
األعلى  للمجلس  العام  األمين  د. مصطفى وزيري،  وأوضح 
لآلثار أن الورشة المكتشفة تتكون من مجموعة من األفران، 
اثنين منها محفورين في  البعثة في الكشف عن  نجحت 
له مدخل مقبى  الحفظ  الصخر، أحدهما في حالة جيدة من 
الفرن  إلى  الفخاريون  يدخل من خالله  الغربي كان  بالجانب 
يتم سد  الرص  االنتهاء من عملية  األمفورات، وبعد  لرص 
إدخال  يتم  الفخار، وكان  الطين وبقايا شقف  بكتل  المدخل 
إلى  يقع  الصخر  الوقود عن طريق ممر منحدر محفور في 

األسفل من المدخل.
وأضاف وزيري أن الدالئل األولية تشير إلى أنه تم استخدام 
المساحة  استغالل  تم  الورشة في عصور الحقة، حيث  هذه 
للعصر  يُؤّرخ  الجير ربما  لتصنيع  فرن  منها إلنشاء  الشمالية 
البيزنطي. وقد دُمر جزء من هذا الفرن في مرحلة الحقة عند 
الوسطى، حيث  العصور  الموقع كجبانة في  استخدام  إعادة 
أن  إلى  لسيدة حامل، الفتا  إحداهما  دفنتين،  بالفرن على  ُعثر 
المزيد  للكشف عن  بالموقع  أعمال حفائرها  البعثة ستستكمل 

خالل الفترة القادمة.
أيمن عشماوي، رئيس قطاع اآلثار  ومن جانبه قال د. 
البعثة نجحت كذلك في  إن  لآلثار  األعلى  بالمجلس  المصرية 
الكشف عن مبنى آخر يقع إلى الجنوب من هذين الفرنين كان 
اليومي حيث  أواني االستخدام  لحفظ  يستخدم على األرجح 
الطهي وأواني  أواني  كبيرة من  بداخله على مجموعة  ُعثر 

المائدة.
مبنية  الوحدات  الكشف عن مجموعة من  إلى  باإلضافة  هذا 
البطلمي كانت تستخدم  بالعصر  تُؤرخ  الجيري  الحجر  من 
كإقامة مؤقتة  ألغراض مختلفة، منها واحدة كانت تستخدم 
استخدم بعضها إلعداد  13 غرفة  تتكون من  للعمال، وهي 
بداخلها على مواقد وبقايا عظام حيوانات  ُعثر  الطعام، حيث 

كبقايا عظام الخنازير، والماعز، والخراف وأسماك.
كما استخدمت بعض الغرف األخرى للتصنيع، حيث 

على  بها  ُعثر 
مطاحن ومدقات 
ت  ا ر مفو أ و
بأنواع  ومكاييل 
مختلفة ومغازل، 
أخرى  وغرفة 
ربما استخدمت 
الطعام  لطهي 
وبيعه، حيث ُعثر 
بقايا  على  بها 
أمفورات محفوظ 
عظام  بداخلها 
ومواقد  أسماك 
الطعام  لطهي 
وعدد كبير من 

بينما استخدمت غرفة أخرى  الحجرة،  العمالت بأرضية 
بها على منصة مرتفعة عن  الطقوس، حيث عثر  إلقامة 
أرضية الحجرة وُعثر بها على بعض أجزاء لتماثيل تراكوتا 
في حالة سيئة من الحفظ بعضها للمعبود حربوقراط وأخرى 

لملك مرتدي النمس الملكي.
البعثة  إلى أن  البعثة  إبراهيم مصطفى رئيس  وأشار د. 
العمالت  الكشف عن مجموعة كبيرة من  نجحت كذلك في 
بترميم عدد  البعثة  البطلمي، وقامت  بالعصر  أغلبها  يؤرخ 
األكبر وعملة  البعض منه وجه اإلسكندر  منها يظهر على 
الملكة  المعبود زيوس وأخرى عليها وجه  أخرى عليها وجه 

كليوباترا.
كما عثرت البعثة على أجزاء من تماثيل التراكوتا لمعبودات 
الخاص  الريشي  والتاج  للمعبود بس،  تُعلق  وسيدات وتميمة 
بالمعبود بس وجزء من تمثال مرتبط بالخصوبة، إضافة إلى 
المنطقة،  التي مارسها سكان  الصيد  أجزاء من خطاطيف 

باإلضافة إلى مرساة أحد المراكب.
باإلضافة إلى العثور على ما يقرب من 100 دفينة، باإلضافة 
إلى جبانة بنظام فتحات الدفن المحفورة في الصخر، إال أنها 
استخدامه  تم  الموقع  أن  يؤكد  الذي  األمر  للتدمير،  تعرضت 

في عصر أقدم من العصر الذي بنيت فيه ورشة الفخار.

كشفت شركة »سبايس بيرسبيكتيف«    
)Space Perspective( الثالثاء عن 
إلى ما  التي ترتفع  الداخلي لكبسولتها  الشكل 
الجوي بواسطة منطاد عمالق،  الغالف  فوق 
وتتوافر فيها مثالً خدمة اإلنترنت الالسلكي 

و«بار« للمشروب.
وتهدف الشركة إلى دخول عالم السياحة 
الفضائية سنة 2024، وبلغ عدد التذاكر التي 

باعتها حتى اآلن لرحالتها أكثر من 600.
بنوافذها الكبيرة بارتفاع متر ونصف متر 
ومقاعدها المبطنة وألوانها األرجوانية 
وإضاءتها الخافتة، يتعارض جو الكبسولة 
بحسب ما تظهره الرسوم التوضيحية مع 
مناخات الكبسوالت الفضائية التي توفرها 
الشركات المنافسة، وهي غالباً ما تكون 

بيضاء وخالية من أي ديكورات داخلية.
كذلك تتميز الكبسولة الجديدة التي أطلق عليها 
اسم »نبتون« يتوافر خدمة اإلنترنت الالسلكي 
)واي فاي( فيها للبث المباشر بالفيديو، 
المنظر منها  أما  للمشروب،  وبوجود »بار« 

فخالّب ... حتى من المراحيض.
ويبلغ ثمن التذكرة للمشاركة في الرحلة 125 
ألف دوالر للشخص الواحد، وتبلغ القدرة 
االستيعابية للمركبة ثمانية ركاب إضافة 
 30 إلى ارتفاع  المركبة  الطيار. وتصل  إلى 
كيلومتراً، وبالتالي ال انعدام للجاذبية فيها، 
وهذا االرتفاع أقل بكثير من ذلك الذي تصل 
إليه مركبات شركات الفضاء األخرى، إذ 
تبلغ رحالت »فيرجن غاالكتيك« علو 80 
كيلومتراً، فيما يذهب مدى رحالت »بلو 

أوريجين« إلى 100 كيلومتر.
أن هذا االرتفاع يبقى أعلى بكثير من  إالّ 
ذلك الذي تحلّق عليه الطائرات التجارية 
)نحو عشرة كيلومترات(، و«فوق 99 في 

الغالف الجوي«، على ما شرحت  المئة من 
جاين بوينتر، المؤِسَسة المشاركة. واألهم 
أن المشاركة في رحلة »نبتون« ال تتطلب 
الخضوع للتدريب المسبق، وال تستلزم 
االستعداد لتحّمل درجة عالية من قوة التساُرع 
)القوة G(، إذ لن تتجاوز سرعة المركبة 20 

كيلومتراً في الساعة.
وقالت جاين بوينتر لوكالة فرانس برس 
الناس في  لتغيير نظرة  إيجاد طريقة  »أردنا 
شأن السفر إلى الفضاء«. وأضافت »ما تتيحه 
لنا المناطيد هو أخذ الناس إلى الفضاء بطريقة 
مريحة وسلسة«. وال حاجة في »نبتون« 
إلى ربط أحزمة المقاعد إالّ خالل أول وآخر 

15 دقيقة.
وينطلق المنطاد المنفوخ بالهيدروجين ويعادل 
القدم، من فلوريدا، ويرتفع  لكرة  حجمه ملعباً 
لمدة ساعتين، ويبقى طوياًل في ذروته، ثم يبدأ 
بالنزول لمدة ساعتين أيضاً. وتتولى سفينة 

التقاط الكبسولة لدى هبوطها في البحر.
وأبرزت الشركة أن الرحلة لن تولّد أي 
انبعاثات لغازات الدفيئة التي تشّكل أحد أبرز 
إلى قطاع  الموجهة  المثيرة لالنتقادات  النقاط 

السياحة الفضائية.
وتعتزم »سبايس بيرسبيكتيف« تنظيم 25 
رحلة في السنة األولى، باتت كل تذاكرها 
محجوزة، على أن تسّرع الوتيرة وتتوسع إلى 

مناطق أخرى من العالم.
والحظت جاين بوينتر أن »حجم الطلب 
السوق لن تكون محدودة  إلى درجة أن  كبير 
تلبية هذا الطلب في  القطاع على  إال بقدرة 

السنوات المقبلة«.
ويعمل في الشركة أكثر من 50 موظفاً، وهي 
تتوقع أن يتجاوز عددهم المئة في نهاية السنة 

الحالية.
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  وقعت عائلة ديفيد بيكهام، بخطأ محرج، 
خالل حفل زفاف االبن بروكلين بيكهام بابنة 
بيلتز، مالك  نيلسون  الملياردير األميركي 

سلسلة مطاعم »وينديز« الشهيرة للبرغر.
وشهد مساء السبت حفل زفاف ضخم 
لبروكلين وحبيبته نيكوال، نال صيتا عالميا 
غير مسبوق، وتغطية صحفية ضخمة، 
وتكفلت عائلة بيلتز بالزواج الفخم، في قصر 
الشاطئية، بحضور  العائلة بمدينة ميامي 
العديد من المشاهير، بين فنانين ورياضيين.
وقرر بروكلين تغيير اسمه، ليصبح بروكلن 
بيكهام، حيث قرر إدخال اسم عائلة  بيلتز 
زوجته الجديدة وسط اسمه، تكريما لها، كما 
فعلت هي ذات األمر، وأصبح اسمها نيكوال 

بيلتز بيكهام.
ولكن والدا الشاب، أسطورة كرة القدم دايفد 
بيكهام وزوجته فيكتوريا، لم يكونا على علم 

بهذا التغيير، أو لم يريدا االلتفات له.
فكتب بيكهام وفكتوريا مباركة للزوجين 
الشابين، على حسابهما بموقع إنستغرام، 
بين  أثار جدال  إزالة اسم »بيلتز«، مما  مع 

الجماهير والمتابعين.
السيد والسيدة  وكتبت فكتوريا: »مبروك 
بيكهام«، ومثلها كتب ديفيد بيكهام، ورحب 

بنيكوال بيلتز للعائلة.
يذكر أن بروكلين غير اسم حسابه على 
بينما  بيكهام،  بيلتز  إلى بروكلين  إنستغرام 
الذي ال  القديم،  ذكر والداه اسم الحساب 

وجود له اآلن، عند التهنئة.
من غير المعروف إذا ما كانت تهنئة عائلة 
بيلتز، قد تسببت  بيكهام، وتجاهلهم اسم 
بمشلكة بين العائلتين، لكن األمر بالتأكيد نال 

صيتا عالميا.
بيلتز ١.7 مليار دوالر،  وتبلغ ثروة عائلة 
تبلغ ثروة عائلة بيكهام قرابة ٥٠٠  بينما 

مليون دوالر.
أقيم حفل زفاف بروكلين بيكهام – االبن 
األكبر لديفيد بيكهام – والممثلة نيكوال بيلتز 
بتكلفة وصلت إلى أكثر من ٣ ماليين دوالر.
الباهظة لحفل الزفاف  التكلفة  ويبدو أن 
الفاخرة، لم تكن هي الحدث  وتفاصيله 

العروسين،  بيكهام  إذ أهدى ديفيد  األبرز، 
المفتوحة  هدية سخية، وهي سيارة جاكوار 
المقعدين عتيقة الطراز تعود لعام  ذات 
XK١٤٠، تحولت  ١9٥٤، موديل ١9٥٤ 
إلى كهربائية، بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه 

إسترليني )حوالي 6٠٠ ألف يورو(.
الفريد من نوعه، من  الطراز األزرق  جاء 
Lunaz، وهي شركة استحوذ فيها ديفيد 
بيكهام على ١٠% من األسهم في يونيو/ 
 »today« لموقع حزيران ٢٠٢١، وفقاً 

اإليطالي.
وعلق ديفيد لورنز، الرئيس التنفيذي 
 Jaguar للشركة: »عند إنشاء سيارة
الجميلة، يشرفنا سد  الكهربائية   XK١٤٠
الفجوة بين الحياة المهنية لديفيد بيكهام، وهو 

مستثمر في Lunaz، وحياته العائلية«.
وأضاف: »هذه السيارة االستثنائية هي 
الهدية المثالية البنه بروكلين وزوجة 
ابنه، نيكوال، من جميع النواحي، هذه 
 Electric العادية  الكالسيكية غير  السيارة 
of Lunaz ترمز إلى مستقبل مشرق 

وإيجابي«.
السابق نفسه، مع  القدم  ووصل العب كرة 
زوجته فيكتوريا، على متن السيارة الفاخرة 
لتسليمها شخصياً  الزفاف ،  في حفل 
الحفلة في سيارتهما  ثم غادرا  للعروسين، 

القديمة من طراز مازيراتي.
»هالو«  لمجلة  ووفقاً   
الهدية  أن  يبدو  البريطانية، 
الفخمة مستوحاة بشكل 
مباشر من سيارة جاكوار 
من  الفريدة   E-Type
والتي  لعام ١968  نوعها 
استخدمها األمير هاري 
الجديدة  عروسه  لنقل 
آنذاك، ميجان ماركل، إلى 
المسائي  حفل االستقبال 
 Frogmore في  لزفافهما 
أقيم في  House والذي 
أيار  مايو/  من  الـ١9 

.٢٠١8

ابنه..  وجة  ز لقب  بسبب 
بيكهام  ديفيد  ارتكبه  محرج  خطأ 

نجله زفاف  حفل  في 

الآلام طـريق 
الــــــوجــــــود رب  يـــــــا  اآلالم  لـــــطـــــريـــــق 

الــــشــــهــــود وزور  يـــــــهـــــــوذا  ــة  ــ ــ ــان ــ ــ ــي ــ ــ وخ

ــود ــ ــه ــ ــي ــ ــب َســــــــاُقــــــــوَك ال ــ ــي ــ ــل ــ ــص ــ لِــــــمــــــوت ال

ــك يــــــا مــــّنــــبــــع الـــــُجـــــود ــ ــانـ ــ ــسـ ــ يـــــــــــردوا احـ

بــــجــــبــــن الـــــمـــــشـــــاعـــــر وكــــــــــل الــــجــــحــــود

****

ــك وروحــــــــــــك وذاتــــــــك  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــا بــــــــــازل حـ ــ ــ يـ

ــن خــــــالْصــــــَنــــــا لــــحــــظــــة مـــمـــاتـــك ــ ــلِـ ــ ــعـ ــ ــُتـ ــ لـ

بــــــكــــــل الــــــمــــــحــــــّبــــــة والـــــــــحـــــــــب ذاتـــــــــك

ــة بـــــــــــــــإرادك وذاتـــــــــك ــ ــامـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــــرح الـ

****

ــود ــ ــج ــ وكــــــــــل الـــــمـــــاليـــــكـــــة حــــــوالــــــيــــــك س

ســــــاعــــــة وداْعـــــــــــــــــــْك يــــــــــوم الـــــصـــــُعـــــود

ــود  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وفــــــــــــرح الـــــــقـــــــلـــــــوب  بــــــــــرب الـ

رجـــــــــــــــاء إيـــــــــمـــــــــان بـــــــــــــــدون حـــــــــدود

بــــــألــــــف الـــــــبـــــــدايـــــــة ويــــــــــــاء الـــــخـــــلـــــُود

****

ــك ُروَحــــــــــــــك وذاتـــــــــك  ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــا بــــــــــازل حـ ــ ــ يـ

ــك  ــ ــات ــ ــم ــ ــم ــ لــــتــــعــــلــــن خـــــالصـــــنـــــا يــــــــــــارب ب

ــل هـــبـــاتـــك  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ وبـــــفـــــرحـــــة قــــيــــامــــتــــك ُتـ

بــــــكــــــل الــــــمــــــحــــــّبــــــة تـــــــرحـــــــم عــــــبــــــادك

Joyeuses 
Pâques


